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الؤعيم^ْائوْه 
الرحمالرحمن اش بم 

ناأنفشرور من به ونعوذ ونستغفره، وسهد؛ه ونستب نحمده ف الحمد 
والسلاموالصلاة له، هادى فلا يضلل وعن المهتد، نهو اض يهد من أعمالما، وسيئات 

•أجممن وصب آله وعلى للعال٠ين، رحمة الخعوذ، محمد سيدنا على 

'لبعد 

عانيتأن بعد قشيبة، بحالة للقراء أندمه نتيبة، لاين الكاسب،، أدب، ت كتاب، فهدا 
العلوال.الليالي وتحقيقه مراحعته على وسهرت المعاناة، أشد تصحيحه من 

حانان،بن يحنى بن افه عبيد الحسن أبي العباسي، للوزير شة ابن ألفه وند 
الأدبمثل عن هذا زمانه أهل *أكثر رأى؛ انه الكتاب، لهذا تأليفه أسباب، من وكان 

التعليم،عن فراغبإ مهم الناشيء أمحا كارهين: ولأهله متهليرين، اسمه ومن ناكبين، 
•*•••متناس أو ناس الشاب عنفوان في والتأدب، للازدياد، تارك والشادي 

الحرفة،في حفافآ كتبآ ااتأدبإ ءالمغفل قتيبة: ابن عمل الماس شأن هذا كان ولما 
*• • فن■ على منها كتابه كل يشتمل واليد، اللسان تقويم وفي 

ذوالدوق، رفح أديب، فهو قتيثة، ابن شخصية تعكس مرآة الكاتب، أدب وكتاب 
لابنفحق ولذا واللغة، والصرف، والمحو والمارخ الأدب كتابه في تجد واسعة، ثقافة 

يقول،أن حلدون 

المتدمت.ت الكاتب أدب )١( 
المقدمة.الكاف: أدت )٢( 



الحققمقدمة ٦

أربعةوأركانه الفن هذا أصول أن التعليم مجالس ني شيوخنا من اوسمعنا 
والتبيينالبيان وكتاب للمبرد، الكامل وكتاب نتيثة، لابن الكاتب أدب وهي ت دواوين 

ونرؤعلها، فتوابع الأربعة هذه سوى وما القالي، علي لأبي النوادر وكتاب للجاحفل، 

اعنيأن رأيت فقد بلدان، عدة في مرة، من أكثر ؤلع ند الكتاب هذا أن ورغم 
علىنصوصه ونابلتإ فراجعته وزيادة، ونمص وتحريف، ا تصحيفمحن فيه لما به، 

بمانارنتها ثم • أصلا ليدن( مدية بريل)في مهلبعة نسخة من اتخدمحتا وند نسخ، عدة 
أدبعلى الجواليتي سرح مع نارنتها نم النسخ، اختلافائت، من حاشيتها في ونحع 

الكاتب،.

Iيلي مجا .تا ءمالأن فكان 

التحقيقمنهج 

٠الترقيم ءلأمجاُت، واصعآ . كاملا صبهلآ النعس صثطت، _ ١ 
ه•' هكذا ٌزمين، نومتن بين ووصمتها سورها، إلى الكريمة الآياات، عزوت، - ٢ 
.( ) I هكذا قوسين بين ووضعتها الشريفة، النبوية الأحاديث، خرجت، _ ٣ 

للزركلي،الأعلام كتاب على اعتمدت، وند والشعراء، للاعلأم ترحمت، - ٤ 
بالتقويم، الوفاة سنة !م الولادة منة أولأ فوقت، ، حنريهته على وسرت 

الهجري•

للجواليتي،الكاتب، ائب رح ث على أولأ ذللئج في مجعتمدأ الألفافل، غريب، شرحت، - ٥ 
ثانيآ.والمعاجم القواميس وعلى 

.الأبيات وأنصاف، الشعرية الشواهن. رقمٍثا — ٦ 

العربي.التراث احياء دار . ٥٥٤—  ٥٥٣حاليون! ابن •مدمجة 







ابزقمحق

الياءوسكون الدال ريكسر الديئوري، قتيية بن مسلم ين اف عيد محمد، أبو 
الدينورقضاء ولي لأنه ددلل؛ا ممي . الياء( وتشديد الراء وكسر معآ والواو النون وفح 
عظمىمدية وهي الثانجان: رو إلى نة المروري؛ وئيل ٢• إليهال فنسب مدة، 
بخرامحان.مروروذ محيية عن فرمحخآ أربعين تعد 

ولادتهأن والمعاني البغدادي الخطيب ذكر نقد ولادته، مكان في اختلف وند 
ونلببغداد نتبان ابن ولد خلكان: ابن ونال ٩.  ٢١٣مة ببغداد كانت 

مةرجب متهل في اوكوفة في ولد الأناري: وابن النديم ابن ونال 
اتكوفي.له: يقال وليلك . ^٤٢ ٢١٣

ومكنهافيها، فتربى بغداد نزل إنه والتوطي؛ والعاني خلكان ابن وقال 
مدةالتعليم بمهمة فيها قام حى العلم أهل على فيها وتثقفا 

وندحد0. بها محمي وقد الأمعاء، أي الأقتاب. واحدة نته؛ مغتر وقتية: 
لهلأن اليومحلي ردْ الاتهام وهدا التشبيه، إلى يميل كان بأنه قتيبة ابى الدارقْلني اتهم 

،٦١المنبهة.على الرد في مزلفأ 

ورقيان(. ١٧٠؛ ١٠)البغدادي للخطيب بغداد وتاريخ . ٨٥اكويم؛ لأبن الفهرست 
لأبناكاربخ في والكامل ( ٢٠٩)للسلي الأبء ونزهان (. ٤٢)٣; خلكان لاين !لأمان 

.٢٩١شبوش: الوئ؛ ويب ( ٤٣٨الاثتوص: 
(.٦٤: ك.عاني)'اوالأنساب ( ١٧•: )•١بغداد -ارخ 

آ؛(..ذا0الأكن)*ا:
الأب،:ونزهة  ٨٥النهرت: 

؟٢٩١؛: وبغة!JU( ٦٤: ١ )• اس ,الأن( ٤٢)٢: ,ذات!لاعان 
.٢٩١الرعاة:شة 





يقمحأ

وغيرهالراني عن نتيبة ابن أحد ت وتال اللغوي 

أحيابن ارحمن ب ن منهم آحرين، رجال عن قمحة ابن حدث كيلك - ٥ 
بنزياد الخطاب وأبو م• ٢  ٤٣سنة المتوش اكمحي يحص بن وحرملة ،، ل الأصمعي 

ه. ٢٥٤منة المتوفى البصري ني المحا يحيى 

قمتهم؛تلامده أما 
كتبهأييه عن روى وند نتيبة، بن ملم بن اف ب■ بن أحمد جعفر أبو ابنه — ١ 
كلها.المصنفة 

المحوي.الراعي الفتح آ-أ؛و 
•ارجاجي إسحق بن ارحمن همد - ٣ 
قالالمسوي، الفارسي المرزبان ين درسويه بن جعفر بن اش عبد محمد أبو — ٤ 
بناف عبد محمد أبو نتيبة( ابن )أي همه روأحد الأنباري• وابن البغدادي الخعليب 

كثير.غيرهم وهناك تلامجيده، أْم هؤلاء • وهمرْ؛ درمحتويه بن جعفر 

فهيمؤلفاته أما 
.)الفهرست( في النديم ابن ذكره ت الكبير الشعر معاني _ ١ 

أيضا.)الفهرست( في النديم ابن ذكره ت الشعر عيون — ٢ 
.صت( )القي في أيضأ النديم ابن ذكره وند ! والشعراء الشعر . ٣ 
)كشففي حليفة وحاجي النديم وابن اليوؤلي ذكره وقد ت الكتاب ديوان - ٤ 

الفلنون(.

.٨٥ت الحوض مراتب )١( 
.الصفحة ونمى مسه )٢( 
.٢٠٩'ماا(رنزئالأبء; :■ارخبنداد)«ا)٣( 



ابزشة ١٢

السيوطي.ذكره ويد ت المان معاني — ٥ 

أيضا.السيوطي ذكره وقد القرآن: بخلق القاتل على الرد - ٦ 
الأنباريوابن البغدادي والخليب القفهلي ذكره ويد القرآن; متكل - ^١ 

والسيوطي.الحنبلي العماد وابن حلكان وابن معاني وال

رالعماد وابن والسيوطي والقفعلي النديم ابن ذكره القرآن'. إماب - ٨ 
وابنالنديم وابن الأثير وابن القفعلي ذكره وند الكاتب، أدب - ٩ 
اليدوابن الجواليتي، شرحه وند الحنبلي، العماد وابن معاني والالأتباري 

اتجلثوب
وابنالأنيارى وابن والقنعلي البغدادي ااخ3لب_، ذكره القرآن; غريب، -  ١٠

العماد.وابن والسيوطي حلكان 
١النديم وابن الوطي ذكره ٠ العر عيون عن والمناقب المراشت،  ٠١١

والرركلي.بروكلمان ذكره الحديث.،; مختلفس، تأويل — ١ ٢ 
العماد.وابن الأناري وابن البغدادي الخف، ذكره الحديث،; ذكل -  ١٣

حليفة.حاجي ذكره القراءة; -آداب ١ ٤ 
وابنوالقفعلي البغدادي والح3لب_، النديم ابن ذكره الحديث،; غريب، -  ١٥
حلكان.وابن والمعاني والسيوطي الأياري 

النديم.ابن ذكره القراءات،; —  ١٦

ايضأ.النديم ابن ذكره التفقيه; - ^١١ 
أيمأ.النديم ابن ذكره الفقه; حاهع —  ١٨

حليفة٠وحاجي والسيوطي الديم ابن ذكره  '•الجوة دلائل - ١ ٩ 
ّالزركلى ذكره والقرآن; الحديث، من المشتبه - ٢ ٠ 



١٣ثنمة ابن 

وابنوالقفطي النديم ابن ذكره ت الحدث غريب في عبيد أبي غلط إصلاح  ٠٢١
خللكن.

والمغطىحلكان وابن النديم ابن ذكره ات! والجوابائل الم_  ٢٢

دالتدطي•
حليفة.وحاجي السيوطي ذكره •' الحاصرة الجوابان —  ٢٣

الدبم.ابن ذكره الخشرة: _آداب  ٢٤
حليفةوحاجي النديم وابن والقفعلي حلكان ابن ذكره والقا-احت اليسر -  ٢٥

العماد.وابن 

حلكانوابن النديم وابن والقفهلي حليفة حاجي ذكره الأنواء; _  ٢٦
واليوطي•

•والسلي النديم وابن والسيوطي حلكان ابن ذكره ت الخيل -  ٢٧
النديم.ابن ذكره الدر! فراتد -  ٢٨

أيفأ.الديم ابن ذكره الأثال: _حكم  ٢٩
حليفة.وحاحي المديم وابن والقفطي حلكان ابن ذكره الأشربة; _ ٣ • 

الديم.وابن القفطي ذكره الملم: .  ٣١

يوطي.والوالقفملي النديم ابن ذكره الشبهة: على الرد _  ٣٢

■والتوُلي حلثمة وحاجي النديم ابن ذكره • الإنسان حلق -  ٣٣

■النديم وابن التوطي ذكره ت النحو جاُع - ٣ ٤ 
كتبوهناك النديم وابن القفهلي ذكره والجم: الخرب بين التسوية -  ٣٥

*إليه بتها نفى مشكوك 



قيةابن  ١٤

وفاته!

سنةنتيبة اين نوني النديم• ابن قال فقد وفاته، سة تحديد في العلماء اختلف 
أحمدعن كر أبي ين الخن على زأت قال: نقد البغدادي الخليب أما  ٢١ه؛  ٢٧•

سبعينمنة القعدة ذي في قتيبة بن لم مبن اف عبد مات قال: القاصي كامل ابن 
هل'آ،. ٢٧٠سة وقيل ه  ٢٧٦سنة قتيبة ابن توفي نقال؛ الأسر ابن أما وماسينل٢،• 

منةوقيل: م  ٢٧٠سنة القعدة ذي في قتية ابن توقي قيل: فقال: حلكان ابن أما 
الأخيروالقول ه  ٢٧٦سنة رحب منتمحف ونل رحب في ليلة أول ونيل• م  ٢٧١
.١^٤٢أصح 

حدثناالواحد، عبد بن محمد أخبرنا البغدادي: الخليب يقول موته كيمة وعن 
قتيبةابن مجان قال: - أسمع وأنا المنادي، ابن على نريء نال• الماس بن ُحمل- 
أخبرتيالماري: ابن قال ومات. عليه أغمي ثم -، بعل س نمعتا صيحة صاح فجأة، 

هريسةأكل تيثة ابن أن الصانع: بشير بن أيوب بن محمد بن ابرامم القاسم أبو 
نمساعة فاصعلرب الفلهر وقتا إلى عليه وأغمي ثل-يل-ة صيحة صاح نم حرارة فأصاب 

ستسنة رحب س ليلة أول وذللئ، ومات الحر وفح إلى يتشهل- زال فما ءا-أ 
ومادنلْ،•وبعين 

الكتاب:هن.ا قي المعتمدة الرموز 
للزركلي.الأعلام محاب: ع: 

للجواليقي.الكاتب، أدب شرح كتاب: ج: 

.٨٥ت الفهرست )١( 
:١٧١. ١٧•: ١٠)بنداي تاريخ )٢( 
(.٤٣٨الارخ)لأ: في الكامل )٣( 
(.٤٣)٣: الأعيان ومات )٤( 
:١٧١ِ  ١٧•)•١; بغداد تاريخ )٥( 



الموممقدمه 

الرحمالرحمن اف بنم 

تعالى!اش رحمه قيه بن مسلم بن اش همد محمد أبو نال 
علىوالصلاة انالهُ، هو بما عليه والثناء محامدْ، بجمح اممه حمد بعد أمجا 

ناكبينل١،،الأدب سبيل عن هدا زماننا أهل أكؤ رأيت فإني ا وآله المصطفئ رسوله 
الممليم،عن فر؛غئ منهم النابيء أمجا كارمن؛ ولأمحله مظيرين، اسمه دمن 

شليدخل مقاس، أو ناس الشاب عنموان في والتأدب للازدياد، تارلث والثاديل٢، 
وبكزةمجعمورول، فالعلماء اوحدودينل؛أ حملة عن ويخرج المجدودينل٣،، جملة 

بضائعوبارت البئ، ّوئ وكدت ، ١٢٦^٠^نجم حوي حض مجفموعوف ، الجهلُ 
علىوقفآ الملوك وأموال نقمأ، والقفز صاحبه، على عارأ الملم وصار أهله، 

الحiقل٧،بيع ييلع الشرف زكاة هو الذي والجاه النفوس، صهوات 
المزاهراصbلفاق ني النفوس ونيات المحال، وتشييد ٢ التجدر زحارف، في ادئوءات 

الخواؤلر،وماتت المعروف، مدر وجهل ، الصنائع ويذت الندمان. ومع١ءلاة 

•عنه مال العلريق؛ عن نكب 
والعلم.الأدب طالب الثادي: 
الجد.س المحئلوظ ت المجدول 
المع.وهو الحد س المحروم ت الحدود 

■،*■١yrj^)،؛ كرة 
سقوطه.عند الطر س حلا إذا كذا، نجم خوي ينال؛ 

•وغيرهما والجلد الثياب مجن لبالي ا •
رجعت.اصت، 

البيت.متلع من ونضال نجد ما ت النجد 
الإحسان.وص صنيعة جْع الصناع• 



ايرلف•فدمت ١ ٦

غاياتفأبعد الملكوت وممل الصدق لمان في وزيد النفوس، يمم وسمطث 
منيمول أن أديبنا •نازل وأعلى الحروف، ئويم الخل حس يكون أن كتابته فير كاتبنا 

من،شيتآ ^■١^ أن لهليمنا درحات وأرنع كأس، وصف أو ئثة مدح ض أبثاتآ الثعر 
اممهكتاب علمر يعترض ثم النطق، وحد المضاء منر شيء ض وينُلر الكواكب، تقويم 

شيدرى لا ومو بالتكذيب ه ائه رمول حديث، وعر معناه، ، يعرفلا وهو باللعن 
الننلر(يفيق ورنلأن ؛ا لطيف، افلأن يمال؛ بأن عنده ومما اممه من عومحأ رصي قد ثقله، 

نهوجهلوه، ما علمإ به وبلمر الناس حملة عنر أحرجه ند الننلر لطفا أن إر بؤ يده 
أل؛ور،به وص أور، الصفات بهذه افه لعمر وهو ، والثز والعداء الرعلع يدعوهمم 

أنهموعلموا جهلوا هزلأء ولأن جهالتان، فهاتان علم، ند أف وقلن جهل لأنه 
الطرجهة من، نفلر برأيه، الإسلام على الناري ه، نقالئغعصت، هذا أن ولو يجهلون. 

وضالكتاب، علم ش يطر أن عليه طال ولكنه اليمين،، وقح الهدى بنور اممه لأحتاه 
لذللث،أاأفنصب، وآدابها، ولغاتها العرب علوم وش وصحابته، ه الرسول أحار 

المتناظرون،فيه وقث الملمون، ولأمثاله له سلمه ند علم إر عته وانحرفا وعاداه 
الغروالحدث ، ل العم سع فإذا حم، بلا يهول واسم معنى، بلا تروق، ترجمة له 

والكميةوالكيفية المقرئة، والأسماء ،، الكيازأ وسمع والماد، الكون قوله• 
كزالألقاب هذْ تحت، أل وض، سمع، مجا راعه المرلفة، والأحبار والدليل، والزمان 

بنفسه،يقوم الجوهر هو إنما يهلاتلل'ا،، منها بمل لم طالمها فإذا لخليفة، وكل، فانية 

؛لوغه.وءقلْ: الننم،، ايالكوت،; )١( 
مب.ز او كانت، مغب الأ0، المنة: )٢( 
فتاتوعن رغوة من الل يحمله ما ت والغثاء ٠ رعاعة والواحد ، الغوغاء ت الناس من الرءاع )٣( 

الأحمق.وهو أغتر، جمع والعزت أراذلهم• الناست وغثاء الأشياء، 
.وتجرد له نمد ت لذلك نمب )٤( 
الأمور.يجرب لم الذي ت الخنر )٥( 
ممابوالكان: وجود، عن الجوهر عدم والماد؛ عدم، عن الجوهر يجود الكون؛ )٦، 

مائدة.يفلفر لم طائل؛ منها بمحل لم  ٢٧)



٧١ المؤلم> •مدمن 

تأربعة والكلام م، تنقلا والنقطة اكلة، الخط ورأس ه، ينفيقوم لا والعرض 
الأمر،وهي• والكذب،، الصدق يدحالها لا ثلاثة ورغبة، واصتخبار، وحبر، أمر، 

حنوالأل الخبر، وهو والكذبا المدق يدحاله وواحد والرغبة، والاستخبار 
سماته وكدا وكذا ألاف تسعة إلى م ينقوالخبر كثير، محذيان •ع ،، الزماثزأ 
علىوبالا كانت، كلامه لي الوجوه تلك بعض يستعمل أن المتكلم أراد نإذا الوجوه، 

نومآأن بلغنى ولقد المتناظرين. عند وعمانة المحانل، نى وعثأ للسانه، وئتدأ لفظه، 
حدس مسألة لهم يذكر أن البر•^l^^ الجهم بى محمد سألوا الكلام أصحاب، مجن 

الممل،آنم المكره رأود الحكيم نول، معنى ما لهم■ غقال< لطيفة، حنة النطق 
"انىنال: رجل كمثل هذا مو لهم: فمال التأويل، قالوه الفكرة؟،ا الخملآ> وأود 
إلايكون لا الممف أن نعلم انحدر نم القف، على فكرته فوئعث كنا، لنفى صاع 

نمأصل، على إلا يقوم لا الأس وأن اس، على إلا يقوم لا الحاتط وأن حائط، على 
آنمتفكره ابتداء فكان بالسقف، ثم بالحاممل، ثم بالأس، ثم بالأصل، الممل فير ابتدأ 
حتىهذا أحد يجهل وهل المسألة؟ هذه ش منفعة فأية فكرته، بدء عماله وآخر عمله 

أنولو الكتاب،، هذا فى ما جميع وهكذا الهاثلة؟ الألفاظ بهذه إحراجه إلى يحتاج 
والفرانصوالفقه الدين فى الكلام لناس يمع حش هذا زماننا بالمر المطق حد مؤلمه 

للحربأن لأيس وصحابته اطه. رسول كلام مع يأو البكم، س ه نفلمد والنحو 
الخطاب.وئصل الحكمة 

وأبائهالرذيلة، هذه س - اش أيده - ، لالخن أبا الوزير أعاذ الذي اض فالحمد 
وجعلهبنوره، وغشاه الإيمان، رداء ورداه الصالح، الملفإ بخيم وحياه بالفضيلة، 

الزماو<وأول، الماصي الرمايه لكحر آخر، بزمانه زمانه به يتمل الدى، الحد هو الأنهت )١( 
المستقبل.

رصالة.إله والكمم.ي انملق اصحايثه من البرامكة من رحل الجهم: ين محمد )٢( 
م،المغا-مزا ُن لذم، المن، أبو خانايه، بن يعي بن اف صد : ه  ٢٦٣-  ٢٠٩)٣( 

أل،إلى الوزارة في استمر حازمآ، عاقلا وكان، والمعتمد، التوكل استوزره المباسي. الممر 
(.١٩٨توفي.^٤; 

والأصل.الئجة، اليم: )٤( 



المؤلفمقدمة ١ ٨

علىالمختلفول، فيه احتالنن ما وجه الفللمات، في وممباحأ الضلالات، من هدى 
إلىوأيديهم مجانالة، إليه ونفوسهم ٢، م،مموهل له الخيار نقالوبا والئئة، الكتاب، صنن 

ويغفلويتيقفلون، يهي ت شافعة له بالدِكاء وألسنتهم ممتدة، القبول مهنال فيه اف 
أنسه، فيه وثوى صبنْ، الجهاد على وصبر مئامه، ف قام لمن وص يغئلول، ولا 

مختلفاتإليه ، ومورأ الصالح، العمل رداء ويرديه ، الضمير لباس الله يلبه 
الاحرين.فى الصدق بلسان وتسعده القلوب، 

واسترمحلوواالدعة امت3لابوا قد أهله كسائر زماننا أهل كتاب من كيرأ رأيت فإُي، 
نالواحين التفكر، تعب من وهلوبهم النفلر، كد من أنفهم وأعفوا العجز، مركت، 

القس؟همة فأين ذاك. كان ولعنرى آلة، يغير البنة وبلغوا ست،، بغير ، الدرل؛.؛ 
منرحل ءونف-^ مجن لصاحبه أحزى موقف وأي الهائم؟ مجانسة من الأئنه وأين 

الكتابوفى كتابآ يومأ عليه فقرأ لمزه، وارتضاه ه لتفالخلفاء يعص اصعلفاه الكتاب 
فىفتردد اتكلا: وما له: ممتعأ الخليفة له فقال اللكلآااأ٦، ءلأ< كي مهلرا ءومطزنا 
مقلفى آحز مقام ومن عنه، صل فقال: أدرى، لا قال: نم لمانه، وتعثر الجواب 

منهأصحك تصحمآ فصعتمفه شء٠١ •احاضز فيه يكر كتابآ الخلفاء بعض على قرأ حاله 
الفلهرأبيض إليلئا به اوقد؛حثت، أهداه وصم، فى آحر قول ومن ، الحاصرين 
ندري،لا : قالواهو؟ ما الغلهر فبياض •' قال ألمظ، أرم قلت، لو له فقيل • والثمنين* 

وجوهمجن حماعة حضرت ولقد الفلهرل٨،، من جهلتم محا المفتين من جهلئ انما ت نال 

،ثديياحيآ أحيه الشيء: اعتلق ا ١ 
)ممتدة(.ي متعلق زمان، فلرف نيه مفعول ٢( 
الجميل.مميره تعالى اف تفليحّ أن أراد: ٣( 
وتنبه.أماله إله: الشيء صار ٤، 
ّالمهللوب : الدرك ٥( 
رياسه.رحليه العتب الكلأ: ٦( 
محرش.حاء فقال: ٧( 
ألعقل،فهو المملى ححفلته اييضت وإذا ارتم، فهو العليا )شفته( الفرس ححفلة ابيضت إذا ٨( 

■أرحل ض الظهر أبثض كان وإذا 



٩١ الولف مقدمة 

البلاد،ؤإحراب فه، القوس وقتل ، الفيءر تحلب العلماء والعمال الكتاب 
اشتماسنس رجز عليهم يحل وند المتن، بالتمنران الملطان على العائد والتوقير 

يتدوهJاالشعا س إليهم تبرأت ت فقال زائدة، ثاغية ين عليه ردت جارية ومعه 
حتىذك، عرف أحد فيهم لكن فما مس؟ س الإنسان فم في فكم بالزيادة، علإ 

وجعلفاه رجل وصم لعابه، مال عوارصه بها تعذ نبه ز سبابته منهم رحل ألحل 
يحكمهورصي وأمواله رعيته على اللء؛لان ائتمنه بمن يحن فهل " بلسانه يعدها 
أصابعه؟عدد جهل من يمنزلة إلا ذك في هو وهل شه؟ من هذا يجهل أن ونظره 
مهمأحدا رأيت فما الرقيق، عيوب ذكر ني كثتئ كلام المجلس هدا فى جرى ولقد 

منالثس ولا الثدعل٤،، س المحث ولا والكوعل٣،، الزكع بين ما ئزق يعرف 
الئطعلْ/

ويعفورممه يدهب أن وحشين، نقصان، إلى يوم كل الثأف ُازا رأيت أن فلما 
كتثآالتأديب لمعقل فعملت اليفى، س وجزءا عنايتي، من حفلآ له جحلتا أثره، 

وأعفيتهفن، على منها كتاب كل يشتمل واليد، اللسان تقويم وفي المحرفة، في حفافآ 
محابها عليه وأنيد همته يه ناءت إن ودراسته لثتمْله لأنشعله والتثقيل، لمملويل اس 

سنعتر ١^٦، لقضاء أو الإدالة لزمان الألة بإعداد له وأستظهر المعرفة، من أصد 

متعلقانوالمجرور والجار • واستخراجه جبايته • وتحلبه والخراج، الغنيمة ت الفيء ( )١ 
د)ااعلماء(.

أنأراد منبتها. من يتخرج يعضآ يعضّها يركب أن وهو الأسنان، نبتة احترلأف الشنا؛ )٢( 
شناليس فيها ما أن زاعمآ المشترى يردها الشغا من الجارية في مجا المشتري عرف النخاس 

,الأسنان عدد في زيادة بل 
Iفلأن وكؤع كالعمدة. حارجآ أصلها يرى حتى المائة على رجله إبهام أنباك ت فلأن وئ )٣( 

•الأحرى على يديه إحدى أنبلت 
نرعوج وهو النابع* أصابه فلأن، ونلغ الداحل. إلير تدمه اعوجمت فلأن؛ حف )٤( 

٠مواصعها قارنت فد كأنها الفاصل، 
فيها.بياض ت واللaيا تستحسن، الشفة فير سمرة اللمى! )٥( 
كلوالوحلر: زوالها. بعد الدولة رجؤع ونت ت الإدالة وزمن • واّتوثق احتاٍل ت له أستظهر )٦( 

٠همة فيها لك نكرن حاحة 



المؤلف،قدمت  ٢٠

وص_ وأدخله ،، )\دثو'جون١ — الهلينة ونس الحد كلأل «ع — وألحقه النظر، نصل 

إلاالكتابة ومن بالجم، إلا الإنسانية من يتعلق لم لمن هذْ كتبنا ولمتا 
منشثآ شدا لن وممها والدواة، بالقلم إلا الأداة، من يتقدم ولم بالأمم، 
والأبنية،التصارف من وشيثآ والظرف، والحال ،، والصدرأ الصدر فعر ت الإعراب، 
ذللث،.وأشياْ افء، عن والألف الواو، عن ابء وانقلاب 

يعرفحتى الأرصين، لماحة الأشكال ني الطر مجن - هدْ كتبنا مع - له بد ولا 
الأحجار،انط ومالمنفرج، والثالث، الحاد، والثلث، الراوية، القاتم الثلث، 

بالعملمعرفته ويمتحن والعمودين، والدورامحتإ، والقستي الختلفاُتإ، والمربعاُتج 
لمامن العجزتقول وكانت، كالمعاين، لمس المخث فإن الدفاتر، ني لا الأوضى في 

الأيامومجارى الهاوي، ورذم المشارب؛؛،، لحمر المياْ، بإجراء عالمأ يكن 
استهلالهفي القمر وحال المجوم، ومهلمالع الثمى، ودوران والمقمى، الزيادة في 

القناطروئصتح الزوايا، والمختلفح والربع الثلث، وديع الموازين، ووزن وأفعاله، 
كانالحساب، ويقاس اكئيأ أدوايت، وحال المياه، على والنواعير والدوالي والجور 

.كتابتهااحال في نانمآ 

حدبثإمن أصوله: ومعرفة الفقه، جمل في الطر من - ذللت، مع - له ثل ولا 
عليه(؛"،المدعئ عر واليمين المدعى على رالينة كقوله: وصحابته، اف رسول 

الخمتمل لا كانت، إذ بها البلد طح شه جمودعا. الطينة: وثس يقطع، لم المف: ص  ٢١)
رحيل،.رثقه صيغه؛ وأرعنإ الممل. في تطمحع ولا 

التجايؤ.الخيل: من رالمتاق الهجين. اليرذون الكودن: )٢( 
الخث<٠اصم والمملر: النعل، المدر: )٣( 

مه.الماء شرب النير من والفرصة لزصة، جمع الغرض:  ٢٤)
باب:الأحكام، محاب في التر،لي أحرجه والخيثه المم• والتميز؛ الحجة، ١^؛  ٢٥١

رقم:المحييث، عليه، المدصى على واليمين لحمي الحملي المنة أن ني جاء ما 
(١٣٤١.)



١٢ المؤلف مقدمة 

)والمنحتالرس(لم، تنلذ )ولا جتار(لى النجماء )وجزح ، باكمان(ل )والحزاج 
)ولالوارث(لى، وصية )ولا ءارم(رآ،، )والزعم موذاة(لْ،، )والعارية مردودة(؛؛، 

تكإر النيل ثنائث )والمأة يخديدة(؛،"،،إلا م'دَ )ولا كثر(ص،ولا م ني نطع 
طلاق)ولا اءترافا(لاا،،ولا ملحا ولا عبدا ولا صدأ العانلة شل )ولا الاوية(؛"ا،، 

علىمغ يعثر ثم زمانآ، فيستغله الرجل يشترلأ العبد غلة الحديث هذا محي الخراج معنى )١، 
الثمنبجميع عليه رالرجؤع الباغ عر العبد رد فله عليه، طلعه ولم الباح، دله عثب 

مجاله.من هلك هلك ولو صماته، في كان لأنه العبد مجن المشتري اصتغلها التي والغلة 
نمفاصتعمله عبدأ اشترى فيمن باب والإجاراتت الثؤع كتاب في داود أم أخرجه والحديث 

فيمنجاء مجا باب ت البثؤع كتاب في الترمذي وأخرجه (• ٣٥١)٠ رنم؛ الحديث عيبآ■ وجد 
كتابفي ماجه ابن وأخرجه (. ١٢٨٦)الحديث١ عيبآ به يجد نم ويستغله العبد يشتري 

بالضمان.الخراج باب النجاران؛ 
أفلتتإذا أنه الحدث: ومض غرم• ولا يه نماص لا ما والجبار؛ الهيمة• العجماء؛ )٢( 

كتابش النسائي أحرجه والحديث . ذلكرفي غرم فلا إفلاتها في إسانآ فأصابت البهيمة 
الخمسالركاز في باب: الزكاة: كتاب في والخاري (. ٤٥)٥: المعدن باب الزكاة: 

والبتروالمعدن العجماء جرح باب الخدود: كتاب في ملم وأخرجه (. ١٤٩٩)الخديث: 
.٤٥الخديث: جبار، 

فيمجاجه ابن أحرجه والخديث فيه. رهنه ما الراهن يرد لم إذا المرتهن الرهن يستحق لا أي )٣( 
٠الرهن يغلق لا ثاب الرهون' كتاب 

يردها.نم أزمحانآ يحتلبها شاة أو ناقة أحا0 الرجل يمح أن الخديث: معص )٤( 
المعير.عر العارية رد عليه يجب المستعير أن الخديث: معنى )٥( 
مردودةوالمنحة مجرداه ءالعاريت العمال: كنز منتخب في كما والخدث الكفيل. الزعيم: )٦( 

وأبيمجنده، في أحمد الإمجام إر المنتخب صاحب وعزاه غارمء والزعيم مضي والدين 
(.٢١١الممال)؛: كنز مجتخ أمجامحة. أبي عمر والضياء، والترمذي داود 

:)٤ السند حارجة. بن عمرو عن مجنده، في أحمد الإمام أخرجه حديث مجن جرء هذا )ما( 

قيلا ما باب المارق: كتاب في المائي أحرجه والخديثآ حلمه. أو النخل جمار الكز: )٨( 
(.٨٧)٨: فته 

عنالجاح، في الرزاق عيد إر الخثخج، صاحب عزاه والخديثر القصاصن. القود: )٩( 
٩(.)٦: المهال كنز متتخب، مرسلا الخن 

ناويالمرأة أن الخديث،: ومجعتى لدي. الموفرة الخديثية الكتب، في الخدسث، هذا أجد لم ( ١٠)
الرجل.دية تصفح إلى ردت الثلث، جاوزت نما الثلثح، إلى انمية في الرجل 

=والخديث، دية. دفع في يشتركون الذين الأب جهة من القرابة وهم عصبته، الرجل؛ عاملة ( ١١)



•قدذ ٢٢

،يت( أحي )والجار ،، يتهمأا(للم ما بالخيار )والتبمان إغلأق(أا،، في 
والنحاثلةالمخابرة عن البيؤع ني )وكنهيه ؛الناء(ر؛،، والعدةبالرحال، )والطلاق 
سعئنوعن يبض، لم ما وبيع نحمى، لم ما ربح وعن ، ، والئيا(روالنعارمة والنزابة 

الئزئ؛"،،وبح اتير بح وعن ونف، بح وعن بع، ني شرطين وعن ثبمة، في 
حفظها،هو إذا كثيرة، لهذا أشباه ني ،، الركبازلئلش وعن ،، بالكالءلالكارء وعن 

•الفقهاء ا٠لاإة من كثير عن تعالى اف أغنئ؛بإذن وتدبرها، معانيها وتقهم 
ليدحلهاالحديث،، عيون وئأحذظ الناس، أحبار يرامحن من — ذللثج •ع — له بد ولا 

•حاور إدا كلامه يها ويصل ^٣١، إدا متمثلا سطوره تضاعيف محي 

يإذنمعهما القليل فإن القريحة، وجودة العتل وم المطب، على الأمر ومدار 
مقصر.غيرهما •ع والكثير كاف، اش 

رنمالحديث ( ١٧٨ت )٣ الدارفطتي سند وغيره• والديات الحدود كتاب في الرارقطتي رواه 
(٢٧٧.)

كاباغلاقء. في محاق ولا طلاق الأ طنفل ماجة ابن رواه والحديث الإكرام. الإغلاق: ١( 
واكاص.الأكرم طلاق باب الطلاق 

هذالفظ في دينار ين اض عيد عر الأخلاق ذكر باب الييؤع: كاب في الغاني أحرجه ٢( 
(.٢٠١)٧: الحديث 

وأحكامها،الشفعة ذكر باب البيؤع: كاب في المائي أحرجه والحديث الءرب. الممب: ٣( 
بالجوار.الثمعة باب الشفعة: كاب في ماجة ابن وأحرجه ٠  ٤٧١٧ت رنم الحديث 

والعدةللرجال الطلاق يقول: كان أنه انميب ين سعيد عن سعيد ين يحيى عن مجالك روى ٤( 
(.٠٨٢)٢: مالك الإمام -وطآ للماء، 

ييحوالخحاقالة: مجتها. يخرج ما بعمى على يزرعها أرنحأ الفلاح الأللتؤ يعطي أن المخابرة؛ ٥( 
معلوم.بمقدار وزنآ أو عددأ أو كيلا نعلم لا ما بيع •' والمزابتة ٠ صلاحه ظهرر قل الزيع 

عام.لففل مجن مجفاعلة وهي أعوامآ• أو عامتن الشجر بح • رالمعاومه 
الرجلمجن يشتري كان الرجل أن وذلك تفعله، الجاهلية في الخرب كانت مجا هو الخرر: بح ٦( 

أنفهو الواصفة بيع أمجا الناقة. بطن في ما بيع الخرر• رمجن الشارد• وجمله الأبق عبده 
كن.ا.صتُ؛ثه مجن ثوبآ أبيعك الرجإ،: يقول 

وأرادابة.غهوكارء.طمن:احر،٧( 
الخصريدحلوا أن قل تلقوهم يالي الأعراب ورود بلغهم إذا كانوا الخصر أهل آن معناه٠ ٨( 

واغلوه.فباعوه الصر أدحلره ثم فغبنوهم الخصر، بسعر للأعراب علم ولا منهم فاشتروا 



٣٢ •قيمة 

لسانه،يؤدب أن قبل ه نفيؤدب أن يكسنا وانتم عنا قبل لمي نحب نونحن 
عندبسيحنة الغمان، دناءة عن مووءته ويمول ألفاظه، يهذب أن تبل أحلاته ويهذبآ 

ورمق؛الكلام سنح - وحطل اللحن مجانبته قبل - ويجانت، الكذب، شين 
ومازححقأ، إلا مول، ولا بمزح — حنة أنوه نبه ولنا - ه افه رمحول كان المزح 

ئ٤ابان،، ٤٣١عله عئ في وكانت، عجوزلأم يدخلها لا الخة )إن فقال عجوزا 
توفيفقال: رجل عن ومحثل لعابه، سل حش ويضحك يمزح ، لسرين ابن وكان 

فيتنئ  jjزام نؤبجا حنن الأثل :ءر )اض قرأ: الأل خزغ رأى فلما ^'، ٧١
لهقال منهما، أوئز مازحان ;^٠ فما ، قيسأ بن الأحتفن ، معاويةل ومانح •ثامها(لا"،، 

أميريا الثخينه له: قال ، البجاد؟ل في الملئث الشيء ما أحف، يا معاوية: 

ومائه.اصهلرابه القول: وخطل الكلام، من الخهل1 اللحن! )١( 
الكلام.بح الرث: )٢( 
لدى.المتوفرة الحاJيثة الكتّثا في أجيم لم )٣( 
أميرالعن أبو القرشي الهاشمي الطيب، عبد بن طالبخ أبي بن علي .: ٠٤•ه- ق  ٢٣)٤( 

وأحدوصهءّْ، التي. عم وابن المبمرين، العشرة وأحد الراشدين الخلفاء راع المؤمنين 
حديجة،بعد إمحلأمأ الناص وأول بالقضاء، اء والميالخلباء أكابر ومن الأ؛هلال، الشجعان 

(.٢٩٥ع)؛: ّ يقارنه ولم الني. حجر في ورُ؛ي بمكة ولد 
علومفي رنته إمام بكر، أبو بالولاء الأنصاري البصري صيرين بن محمان م: ١ ١ ٠ -  ٣٣)٥( 

أذنهفي بزانا، نشأ البصرة، في ووفاته محولدْ الكتاب، أشراف ص تابعي البصرة، في الدين 
(.١٥٤ّع)٦: ااروياوتعبير بالويع واشتهر الحدين، وروى وتفقه صمم، 

.٤٢الأة: النم.محورة )٦( 
ءدبن نص مد بن أمنة بن حرب بن صخر شان أبي بن معاؤية 'أقم-'آ'م: )٧( 

المتميزينالمرب دماه واحد الشام، في الأموية الدولة مرس الأموي، القرشي مناف 
المنمجن الخلافة لم تفتحها يوم وأسلم مكة في ولو وتورأ. حكيمآ نميحآ كان الكبار، 

(.٢٦٢.  ٢٦١دثقع)ي: في زن، أن إل فيهاوبقي طي، شل بعد ض بن 
التميميالمقري المعدي السمي حصين بن معاوية بن نيس بن الأحنفط  ٧٢- م ق ٣ )٨( 

فيالمثل به يضرب الفاتحين المجعان الغصحا. الدعاة المغلماء وأحد تميم محيي بحر، أبو 
البصرة،إل uد نم عمر عر وفل يرْ، ولم النبي. وأدرك البصرة في ولد الحلم. 
(.٢٧٦: ع)١ ؟ حرامحان في الفتوح وشهد 

مخطط.كاء ث البجاد )٩( 



الولف•مدمن ٢ ٤

،ت\ذش\ءو١ ثوي معاؤية أراد المؤمنين، 
برادفجيء يعسش آن مرق تميم من ميت مسات ا مإدا س ١ 

البجادني المنمق الثيء أو ن، بسمأو بثئر، أو بخبز، 
ادعبن ا0 قمرأس أكل ليآ حزصاق الأفيطوف نا0 ت

نصكانت نريشأ أن الأحق وأراد الاJنل٢،، رطب البجاد* في وااللمم،ا 
وكلم،المال، وعجف الثنر، غلاء عند يتحد دنيق مجن حناء وهي الئخبة، بأكل 

وشتمالنتاب فأما المئوءات، وذوى الأشراف، مزح أشبهه وما فهذا ؛، الزمان؛ 
وصغارالعبيد لخناس نرصاْ لا نمما القواحش، بكسر الأعراض وذكر الثنمؤ 

الوالدان.

يعمر؛بن يحيى كقول ،، والممعسن،؛ الممص كلامه ني ينغ أن له تحن، ون
دطالهاأنشأت وشترك؛'ا،، اشكرنا ثمن ااا0لا"، ]ءندْ[، امرأته حاصمتع لرجل 

بهيفر ١، نثرة؛ بن عم بن ؤيومنن - ءمر؛اّ، بن عيي وكقول ٢• وتنهلها"؛ 

المهوشلأبي أنها الجاحظ يذم الكلأيي، المعي ين عمرو بن لزيد الأيات هد• )١( 
الأدي.

المن.نقاء الزلمب: )٢( 
_.الزمان: كلب )٣( 

٠فاه رفح حلقه يأنمى تكالم كلامه: قي وتممب نمق. كلامه: في ننثر ( ٤ر 
١المصاحف نقط ن أول ماليمان، أبو العدواني الوشقي يعمر بن يحص ٠■•  ١٢٩— . . ١ )٥( 

ولخاتوالفقه بالحديث عارفآ التابعين، علماء من وكان الصرة ومكن الأهواز، في ول- 
والنحوأبيه عن المرئية أحن. ١ وتقعر إعراب لته وفي الديوانية، الرمماتل كتاب من المرب، 

•( ١٧٧■؛)٨■' • المرة  ٠٠٠نون، الدؤلم،، الأموي بم، اص 
الأن.اي;)ا-(
الكاح.والفر: الفرج. الشكر: )٧( 
حقها.من فليلا نمليها وتمهلها: ٠ حقها تمنعها تطلها: )٨( 
شخوهو المنة أئمة من سليمان، أبو بالولاء، الثقفي عمر بن عيس ٠:  ١٤٩. ..)٩( 

سيبؤيهمشى طريقته وعلؤر ورمه، الحو هدب من وأول الملأء، وا؛ز، وميويه الخلل 
١١( • ٦ : ع)ه أكثرها. احترق، مصتفآ معين نحو له وأشباهه، 

=لهشام اليمن ولي يوسف، ين الحجاج عم ابن الثقفي هبيرة ؛ن( عمر بل، يوسف الله مد أبو ١( )• 



٥٢ ال4ؤلما مقدمة 

ئ1اروق*لا،.ص ١^^ نى اقثابآ إلا لكث إذ أواف _ بالمياط 
نيهقحلوذ واهله ، زمازر والزمان عص والأدب بمثقل كان وأشباهه فهدا 
ماوبلؤخ يطلون ما درك في المقدار تلو ويرونه العلم، في ؤيتتافون بالفصاحة، 

إلإر]ضنأ )إن اش.ت رمول نال وقد الحال، انقلاب •ع اليوم به فكيفه 
التثذءون(لآ/المممبجئوذ امناروذ 
متثئلثلزمه التي الجهة عن بكلامه تعدد أن - اّتْلاع إن - له تحئ< ون

نمتهسام ء0لاء ين واصلر كان نقد الضير، وئباحة اللحن من لبملم الإعراب، 
حتىيرونحها يزل فلم الراء، على كنته ولكنت، كلامه، محن الراء إحراج يه لكث للنغة 

راء،فيها بكلمة التناظر مجالس في يتكلم لا فكان لمانه، وأطامه طلتامه، له انقادت 
أردناه.مما مطنا وأعسر أشد ومذا 

شيءمه قح لا الإعراب لأن الكلام، -ثكم' \و{ب ٠^١ في الإابِ محم وليس 
بعضكقول الكلام، وتعقيد الغريب، وحبي فيه يكرم ؤإنما يقن، ولا الكتاب، في 

لجبآجيشا إلئ كفي أن إلى مغثاج •وأنا فوته العامل إلى كتابه في الكتاب 

(•١٠جل٢ • الشري اف همد بن حالي رمحاب المراق ولاء ثم ،  siiUIهمد ن ي =
اتضجان من وعاء رم ت نمط مقرئه أمماط، تصغير ت وأصماط أثواب، تصغي ؛ أقثاب )١( 

•أموالهم عشر القوم من يأحد الدكا و*و عشاي؛ جمع والعشارون 
الأول.طعه على رعو يفد ولم سر لم والزمان اي: )٢( 
ويعلامنءلمه في يتوممع الذي وانمثدق؛ فه. يه ويملأ كلامه ني يتوصع الذي المفي٠قت )٣( 

منُإن • الترمذي أحرجه كما والحديث الخد. تحت ما النم جانب والشدق: ثيب. به 
وأبعدكمإلي أبغضكم ؤإن احلاغآ، أحاسكم القيامة، يوم مجالآ مي وأعربكم إلن أحكم 

(٣٧٠٠)٤ الترمذي منن .٠. . ٠ ٠ والمشيقون الثرثارون القيامة يوم مجلآ مني 
(.٢٠١٨)ت رقم الحديح، 

مخزوم،بمي أو صبة بن هوالب، من حذفة أبو الغزال، ءءلا» ين واصل م:  ١٣١- '٨ )٤( 
درسحلقة لامحزاله بانمتزلة أصحابه ّس والمكلعبن، اليناء أئمة وس المعتزلة، رأس 

١(.• ٩ الواصلةع)ح نص إليه تب هناتفة ومنهم المري، الحسن 
به.وألزمها إياه كلمها امرأ: ه نفصام )٥( 



المؤلفعقيمة ٢ ٦

هداولكن . عذرا نأنهيته أتم م عارض ءعفب ت كتابه ني آخر ونول ،٠ 
فيتشان لا ولكن واللسان، العالم في تنطة ومحطئ الزمان، من صدوأ أدرك ند الرجل 
أيام، سهز(أ بن المحن أن وبكي المعاني، ومتعنل الألفاظ نهل إلا كتا0 
هدا؟ما فقال: أوله، إلى العلر آخر من خللأ  ٠٠٥١٠هاء عن رد وقد يكتبا رآه دولخه 
يمزحلم ودن، ويع وأخا جد، صاحب، الرجل هدا ولكن القلم. في طنان فقال: 

لمازح.ممن عنده ايضأ الحس ولالكن القول، بهذا
والكتويب،الكاب، فدر على فيجعلها كتبه في ألفاظه تزل أن ايضأ له تحب ون

فإنيالكلام، وصح الناس رفتع ولا الكلام، رفح الناس محيى يعهلئ لا وأن إليه، 
منبين ي؛رقون فليس فيه، وحلطوا أنمهم، س هذا نفثي تركوا قل الكتاب، رأينا 
إليه:يكتب، ش وبين • كذا* في •ئزأتكه إليه: يكتبؤ 

أنيجوز لا اوين، والمالأكفاء إلى بها يكتن، إنما وارأتالن،* كذا* زانتت، ءفإن 
تفرنونولا منت،، ولذللئ، الأمر، معنى فيها لأن والأمتاذيى، الرؤساء إلى بها يكتب، 

وانحن*فعلناذللث،* رونحن إليه: يكتبؤ س وبين ذللث، وأنافعلث، إليه: يكتب، س بين 
>اض نال والعفلماء، الملوك كلام ص لأنها U؛، أو آمن إلا ه نفعن بها يكتب لا 

حإمث•ثضء كن ؤإنا وقال: ، لحافظوله١٤له ؤإثا الدكز نزك نغن ؤإنا وجل: 
حصرمعمن حكايه تعالى فقال الجواب،، في خوطبوا الابتداء هذا على و، 

ارجعن.ربأ يقل ولم ركت،هل٦، فيما صالحا أعملر م ارجعون الوت<: 
علىوعدد كتابه، توسعل فإذا وءأبقاك* افه* اأكر4اك ئ: كتابه الكاتب، صدر وربما 

همّ•دجمم، لجب■ مو اصْلرب، الموج؛ لمن، ، ١١
أبكه.وأنهيته; تزل، وألم: وجع، حادين، ألم؛ وءارض قطع• عمج؛ )٢( 
المأمون،ونير عحل■، أبو الرحي اش عبد ين مهل بن المسن هو ؛ ٥٢٣٦ء  ١٦٦)٣( 

والفصاحةوالأدب، المنرؤل ؛الذكاء انتهر ءمرْ، نى والولاة القادة كبار وأحد الماص، 
'(.١٩٢والكرم.ع)آ؛ النوبات وحن 

١^٩.الحجر؛ سورة )٤( 
. ٤٩الأية القمر؛ سورة )٥( 
١— ٩٩الأيتان ت المؤمنون صورة )٦(  ٠ ٠.



٢٧المؤلف مقدعة 

يىوJخزb، ويلعنه افه كرمه فكيف وأ-محزاثاا اف ائلتك قال! له، ذنوبأ إليه المكتوب 
الكلام:تزيل في لكاتبه ^^١، وتال كتاب؟ في هذين بين بمجنع وكيف ا ا حال؟؟ 

ر-؛صكبالنيء، وأمرك الشيء، عن ومؤالائ، الشيء، م-ؤاللث، أربعة• الكلام ءإنما 
منهامص ؤإن يوحد، لم حاثس إليها القس إن القالأيت، دعانم فهذه الشيء، عن 

ؤإذافأ-حكلم، أنرت ؤإذا فاوصح، سألت ؤإذا ، فأمج^ طلت فإذا تتم، لم رابع 
يريدتقول* مما القليل في تريد مما الكبر 'وأجمع أيضأ! له وتال فحقق؛ أحبرت 

مقاملكل بل كتاب، كل في بمختار ولا موضع، كل في بمحمود ليس وهدا الإيجاز، 
ولمالقرآن، في تعالى افه لجريه الأحوال كل في محمودا الإيجاز كان ولو مقال، 

للإفهام،ناره وكرر للإيجاز، ناره وحيف للتوكيد، ناره أطال ولكنه اش.ذاك، يفعل 
قاملن يجوز وليس القرآن، مشكل اتأويل المؤلف! كتابنا في متتماه هدا وعلل 
الكلامملل أن عشاتر بين صلح أو ؛^•٢^٣، حمالة أو حرب على تحضغس في مقامآ 

كتبولو ٠ يؤجر أن استصلاع أو فح في، كتابآ عامة إلى كتب، لمن ولا ويحتصره، 
الوليدبن ريي كتاب المعمية عن والتحذير الطاعة إلى الدعاء في بلد أهل إلى كاتب 

حردنؤ رجلا تقدم أ0ل- نإُي، بعد 'أثا •' بيعته في ثلكوه عنه بلغه حين مروان إلى 
عملهائمها في الكلام هذا بممل لم واللام؛، ثنن،، أيتهما على ثاعتمد لحري، 

وبمدزوقذز•ؤبمديء، ويند ويكرر، بجل أن الصواب ولكن مزدان، نفس في 
وأمدهالأدوات، هذه له ثكاملتا فمن للكانبج، نختاره فيما القول منتهى هذا 

وسكونللحق، والتواضع والصبر، والحلم، النثاف، محن - القي باداب اف 
الجد،درى في العالي القمل، في التناهي فهذا - الجناح وحمض الطاترأ؛،، 

تعالى.اف ثاء إن الدارين، بخير الثاتز البق، ئصب الحاوي 

جمهرةبهمن- بن زان بض من لهو الفرص، ملوك أحد تمرقا، بن هر*ز بن أبريثز هو  ٢١١
.٥١١ص العرب أساب 

درمح،•نهل انجح؛  ٢٢١
امم.ص تحمل الحالة: )٣( 
اضاكلاتر(أى:إنطامْلأ,صسي.صلّكون )٤( 





الأولادمماب 
اا0ءأفةئن1ب: 

نوضعهغبر في اثس يشتة U نغرهة ناب: ١٠ 
حروفعلى النابت الئم أنها إلى الناس يذهب المن*. رأنمار ك: ذص 

هووالئر الشعر، عليها ست التي العض حروف الأثمار إنما غلط، وذك العين، 
فييعنون الدية، ربع العين أثمار س شمر كل نى المتقدمون: الممهاء ونال الهدب. 

الوادي*ُشمثر يقال؛ ومنه شمره، وكدك ->و'ذه، شيء: كل وشمر جفن، كل 
بمنبته،ماه حمفإنما ثمرا الشم ممى الفصحاء عن أحد كان فإن الرحمء، واشقر 

ماعلى بسبب، منه كان أو له، مجاورأ كان إذا الشيء بامم الشيء مي توالعرب 
•غترْ* باسم الشيء تسمية ُباب في ك بيننإ 

وشوكةالعقرب شوكه أنها إلى الناس يدهب، والرنبور العقرب حمه ذك: وس 
محنهي وكدك وصرهما، سمهما الحمأ إنما غلط، وذك بها، تلسعان التي الزنثور 

بذلكبمي، الحنة في كان إذا اوياق، أيكره صرين: ابن نول ومنه م لأنها الحية 
أوأوحنة ئننة من إلا رمة الأ نوله؛ ومنه صم• لأنها الحثالت، لحوم وأراد الم، 
منلكن إذا ارجل ولد إن المجوس؛ تقول الجنب،، في 'نخلج ئردح فالنملة؛ ص* 
اوثاعرص:نال صاحيها، يشفي النملة عر خط نم أمح، 

النملعلى حط لا ا وأنكرام، لمعشر عذج غين فينا عنن، ولا - ٢ 

ينلعروة ت ونيل الشر، لمزاحم ت ونل الدوص حممة بن لممر الست هدا إن نيل: )١( 
٠المخزاعى أحمد 



تكتاب ١.  ٣٠

فلانآأصابت يقال! العين، والنص! الأحوات. ننكح بمجوس لنا أنا يريد 
فهيالعقرب شوكة ناما م، ذات عامة لكل والغنة العاتن، والنانز! نفس• 

وليسالجنع، دون المخ في أنه إلى الناس تذهب االقنب® ذللث،! وس 
الشاعر،قال الجنع، لشدة أو السرور، لشدة الرحل تصيب خفة اليلرب إنما ؛،، JUJl؛

!، الجندؤرل النابغة وهو 
ْ)أ( الشثثزُ"كأو الزاف ئ إنرم فى ا ئربوأدايي - ٣ 

وقاوم"':
!الجليدأ؛،؟أالطزب مى نكي وهل كة ئملت؛ نكيت، لمد ملن؛ - ٤ 

وليس! الأصمعي قال الاستحياء، موصع الناس يضعها الحشمة ذللث،! وس 
ذللث،®إن نال! أنه العرب فصحاء بعض عن وحكى الغفب، بمعنى هي إنما كدللئج، 

يغضبهمأي! فلأن® بني يحشم لمما 
معنىإلى فيه يدهبون الأمر® اركنئ الناس! محوذ هذا من ونحو الأصمعي! قال 

ليلى،أبو العامري، الجعدي ربعأ بن ءدس بن اش عيد بن مس م:  ٥٠نحو - . . . )١( 
تلأتينأمام لأنه - النابغت وص الجاعلة يي اثتهر المعمرين، من صحابي مغلق، شاعر 

يلهورمل الخم ص ونهير الأوثان هجر ممن وكان نقاله. نخ ثم الثعر، يمول لا سة 
(.Y-U)٠: ع أصهان. ني نوني فأسلم. المي.، على وند الإسلام، 

العقل.الن.ام، ت والمختل التأمر، والواله؛ وصمها، الهمزة بقح أواني )٢( 
ويقالعبيل-، بن حكيم واسمه الأسدي، حنة لأبي أنه والصحح لشار، اليسإ هذ١ا ي، ن)٣( 

'ارمه ذي حال وص مصعب، بن حكيم 
القوي.الجليد: )٤( 
راؤيةمعتد، أبو الياهلي، أصْع بن علي بن ئريب بن الملك مد ى  ٢١٦-  ١٢٢)٥( 

فيهقال البصرة. ش ووفاته مولده والبلدان. والشعر اللغة في العلم أئمة وأحد العرب 
عثرةأحفظ يقول: الأصمعي وكان الأصمعي، من يانشعر أعلم أحدأ رأينا محا الأحفس: 

(.١٦٢)٤: ع كثيرة وتصانيفه أرجوزة. آلاف 
الحياء.ت والأخر العقب، أحدهما محوصعان: لها اللغة في الحشمة )٦( 



١٣ موصعه ء؛ر م الناس يضعه عا معرنة باب؛ - ١

أركنه،الأمر ركنت ت يقال علبمت، بمعنى هو إنما ، كدللث، وليس وتوهمت، خلننت، 
Iأ صا-حبأ أم بن ئننن، قال 

ركنواالذي ثنو خ بثهم ركثئ أبدأ وينم ي، براجع ونى - ٥ 
•مض علموا الذي مثل ٌّءم علمت • أي 

أوكانت، ذاهبة المر، قي الرممة أنها إلى الناس يذهب االثاiالها ذلك، ومن 
وقلنافلة، نهي قلتؤ يقال: الغر، س الراجعة القافلة إنما كذللتج، وليس راجعه، 

حتىتاظة العراق من مكة إل حرج لمن ينال ولا رجعوا، أي؛ مبمثهم، من الجند 
ثثروالآ؟د
مأثم،في كنا ويقولون؛ المصيبة، أنه إر الناس يذم،  ٠٢١٠١١١ذللت، وس 

والصوابمي؛، والجمع والشر، الحتر في، يجتمعن النساء المأتم إنما كذللثؤ، وليي 
يقال:، البكاء عند لممابالهن النواتح س مناحة لها قيل وإنما مناحة، في كنا يقولوا: أن 

الشاعرص:وىل الشين، وكذللئ، ثئابلأ، إذا يثاوحان، الخلان 
وحدودأيم نبآيدي جثوبآ وشممتؤ النائحات، ثام عشته — ٦ 

ءٍأض:ِْممم••.,.جثاتإ 
العصرشعراء من غطفان، ين اش عبد بتي من صمرة، بن سّجا ،وت  ٩٥نحو - . . . )١( 

٢٠( ٠ ٢ : ع)ه ب. حجاء وله ، الملك، عبد بن الولد أيام مر لكن ء الأموي 
تفاولأنائلة الأسفار ابمداء م اوا،دضين نمى المرب زالت ما غلعل، هدا الأزهري؛ تال )٢( 

(.١٢٤ج) نصحاتهم كلام م شائع وهو • القفول لها اش ييسر بأن 
زووقداسه الندي، تاء لأيي الهت ذا ١^١^■' تال )٣( 
الربيع.بن الهيثم واسمه الميري، حيت لأم، البنت هذا الجرالتم نسب )٤( 
ربيعةعامر! وربيعة القيام، عند فترر فيها الم، المرآة والأناة؛ إليه، بنظرها رمته أي رمته؛ )٥( 

ثندم.مكرمة مكفية أنها عن كناية ت الضحى ونروم صعصعة، بن عامر بن 





٣٣موصعه غير م الناص يضعه «ا معرفة ت باب - ١

يمامة.الواحدة التمام، الصحراء طر من ثاكلها وما فإنها البيوت، في ثنتمخ الش 
فيهؤيأتي الشتاء يتح الذي القمل أنه إلى الناس يدب ^^٠ ١٠ذلك ومن 

يجعلمن فمنهم ذلك'• في تختلف والمرن غيرْ، الربح يعرفون دلا ٢، والنورر الوني 
فمنثم بعد0، الشتاء وقمل - الخريف وهو ٠ الثمار فيه ندرك الدي الفصل الربح 

وهوبعده، المظ فصل نم - الربع المامة تدعوه الذي الوقت وهو - الشتاء بعد الصيف 
فيهتدرك الذي القمل يمي من الرب ومن الصيما، العامة تدعوه الذي الوقت، 
فيهوتأتمح، الشتاء يتلو الذي الفصل مي ؤبالأود، الربع - الخريف وهو - الثمار 
•الربح يد الخريف أن على مجمعون وكلهم الثاني، الربح والنور الكنآة 

كذللئح،وليس واحد، شيء ألهما إلى الناس يذهب والميءُ ُالغلث ذللئح ومن 
ومئهالئتر، الظل و،ءنى آخره، إلى المهار أول، وس وعشته، عد3ة يكون الفلل لأن 
شجرها«وظل الجة، »ظل ومه ومترك، ، دراق١٢في أي: ظثلث،« في »اتا الماس قول 
•الرمة ذو تال ، شيء كل تر بلأنه موائه، الليل؛ وقلد ونواحيها، مترها هو إنما 
ال4وملهامه نذعو أحفر ظؤ في منسمه النجهود المانح أعسفن ئد -  ١٠

منالشخوص سترته ما الثمي ظل معنى فكأن أمول، ليل ستر في أي: 
bن٠افيء، الزوال نل لما يقال ولا الزواللْ،، بعد إلا يكون لا وآلفيءُ نشلها، 

المغربجانب عن زجع أي؛ جانب، إلى جانب عن فاء ظث لأنه فيثآ المشي نس 
إلىمء وجل؛ عز افه قول ومنه الرجوع، هو والفيء الشرق، حام، إلى 

)٣(.:ي 

)،(<

نورة.واحدته الأبيض، الزمر التير: )١( 
.ااّنيبه.الوزا:)٢( 
شايرالحارث أبو مضر، من العلوي، عود مبن نهيي بن ممة بن غيلان : ٠١١٧. ٧٧)٣( 

التنس؛امريء الشعر نتح العلاء: ين عمرو أبو تال ءصرْ. في الثانية الطقة فحول من 
•ع١٥ ■ بالباليه يتبل بأصهان، توفي أءللأل. وبكاء سيب، شعر، وأكثر الرمة، بذي وحتم 

دالهام■الأموي، هنات والأحمر العيد، الخرف، والازح: عداية، غبر على أمير اصف: )٤( 
البوم•أنما دهم، هامة، جمع 

السماء.كبد ؛ي الشمس فيه تكون الذي الوقت ت الزوال ره( 



اومءةا_مماب: ٣٤

•اه أم إل ترجع ت أي ^^١٢ أنر 

طاسأألظث عله  t_jصابج عند التي ُالعص تبممت - ١ ١ 
•النيء مض على يدلك نهدا جانب، إل جاب من الظل عليها يرجع أي: 

وقال

،W يالدنل جوازيء حدود أبرينه ئوند الأزطئ إدا -  ١٢
ذلكيعص قي الفلباء وكأن النهار، ضف ونت، يريد والفيء، النلل أبرداه• 

خدودها.يحوتث فيئآ ضار الفلل فتحول الشص زالت، ثم ظل في كانت، الونتؤ 
المهارأود الأل ؤإنما بينهما، تئرنون الناس يكاد لا والئنابر رالأل ذللث، ومن 

الشخصرغ فلما الأل، هو الشخص لأن ألأ وسمي شيء، كل يرغ الذي وآحره 
الجندي؛المايغة نال وتبين، ندا ند آت هدا قيل؛ 

الألأل؛■،ثزنح ئذ رص ا كأنتمارشا ثنيي ,ض كا -ض ١٣
٠٩الأية ت الحجرات محورة ١( 
العربشعراء أشهر الكندي، الحارث بن حجر بن القيس امرؤ  ٠٠٠ق.  ٨٠-  ١٣٠لحر ٢( 

اشتهراليمن، في المكامحك مخلأف في أو نجد في مولده الأصل، يماني الإطلاق، على 
المهلهلأحن وأمه وغطفان أمحي مالك أبوه وكان اسمد، ش المورحون واحتلف بلقبه 

أمرهلاصعلراب الصليل، بالملك يعرف غلام. وهو فقاله الشعر المهلهل فكه الشاعر، 
(.١٢ت مرضع)آ من أصابه لما القروح، بذي أبمأ وعرف حياته، طول 

العروض' عروصها حيل، امحم ت صارح الناتة، إلى يعود صمير رفيه نمدت، تيممتا؛ ٣( 
,المري العنامي؛ . الماء تعلو التي الخضرة 

شاعرالغعلفاتي الذبياني المازني متان بن حرمجلة بن صرار بن الثماخ ه؛  ٢٢- . . . ٤( 
الشهر،متون شديد كان والنابغة، لبيد طبقة عن وهو والإسلام، الجاهلية أدرك معخضرم 

معركةفي وتوفي القادسية شهد الديهة على الناص أرجز وكان - منطقآ منه أسهل ولبيد 
(.٥^١١)٣؛ ع ٠ لقبه والشماخ صرار بن معقل اسمه • وآحرون البعدادي فال عوتان. 

العلياء؛ والجوازيء ومحالة والفيء الفلل اتخذ أبرديه؛ ونومي الشجر، من صرب ٠ الأرطى  ٢٥
المئون.الواسعات وس عيناء جمع والتين■ الماء، عن بالرطب، تجتزيء الم 

=وارعن؛ أقراصهم، فوارسنا تعدي أراد؛ محذوف، )تعدي( ومفعول يعدو• حعله أعداه؛ ٦( 



٣٥عوضع،• غير الناس؛ي يضعه عا مرنت باب؛ - ١

»هوالثزاب وأما الأل، يرغعه س رص كأننا أراد المقلوب، من وهذا 
يخثإهشنت ، ؤ'كثرارءدجل م اُل قال ماء، كأنه الهار نمغن ترام الذي 

الليل،آحر ني الخزل من الخروج أنه إلى الماس يذهب ارالدلج® ذلك ومن 
إبلا:يصف ، ١^١٢غال اللل، سر الدئ إنما كذللث،، ولمى 

اسقاد ونل اللخ زذنالأنماص وقد:>انا كأنها - ١ ٤ 
المراسا راهبالنتع ثستادج الأحلأس اج ومئ الئنومرج 

هراسربمبمثرئ بهن وي جب
تنروف؛قومآ يذكر محيل؛، أبو وتال 

•ءموسلْ،ناد الدجى ببميئ بمري وبات يدلجوذ ماتوا -  ١٥
•قوله محا الئماح ء يخطى اللغة أصحاب س رجل وكان • الأسد يعنى 

المغير.الميل والنم،؛ الجيل، من لأنف ا —
.٣٩الأة الور: ّورة )١( 
صاخ.الأبيات الجوض:طْ تال )٢( 
الماءالإيل ترد أن والخمس حص جع دالأجماس؛ الإبل، إلى يرجع كأنها *ي الممثر ، ٣١

والهادي:لحميا. وتطع مزليا وبراها؛ الخاص، الرم في وترد أيام، ثلانت وتدعه يومحأ 
نجوالضم؛ نلق، ومرج؛ بالأشه، ذأ-حد بطريق طريتآ يمس الذي والقياس؛ الدليل، 

يكونالذي الكماء وهو حلى جمع والأحلأس؛ الناتة، وصهل في يشد عريفي الشعر من 
نصفينالقضيب يثق أن ومو شريجةI جمع والئراج الظهر• يلي والقب الرحل، تحت، 

أيبهز؛ ويهوي هطعها، وبراها؛ • وثريجة نرج واحل-ة لكل فيقال توصان منه فتعمل 
المجرب.الثجاع الرجل والهواس؛ المتختر، واليختري: النوق، بهذء يمٍع 

شاعرزييد، أبر العناتي، حتثللة بن كرب معدي بن المنذر بن حرملة م؛  ٦٢نحو - ّ . ّ )٤( 
منو،،و بئرها، عالمأ العجم، ملوك زوار س وكان والإسلام، الجاهلة في عاش معمر 

همجلويقرب، يدنيه فكأن ، مء س أكثر عثمان المرعتين أمير على ُفل■ ■ ُلي،ء نمادتم، 
(.١٧٤لعاله.ع)آ: 

الشديد.النموس؛ )٥( 



اومها_كتاب: ٣٦

أذلجيالعوم، أصح التائي: ونل ركابها أكث ما بمن وسكو - ١ ٦ 
يإنماإليه، ذب ما الشثاح يرد ولم الخسح؟ مع الإيلاج يكون كيف وقال؛ 

نيامدعم أصبحوا لقوم القائل يقول كما القوم" ُأصبح ينادي مرة كان المنادى أراد 
فأناأذلجئ ت يقال ليلا. محيري ت أي اأدلجي'ا ينادي مرة وكان ٠ تنامون؟ كم اأصحتم 

آحرمن حرجت أنت فإن والدنجة واللام الدال بفتح الدلإ والاسم إذلاجآ، مدبج 
-المال بضم - الدلجت منه والاسم ادلاحآ، نيئ - الدال بتشديد اذلجث فقد الليل 
الدهرمن نزهة يقال; كما منهما، واحد كل في والاتلجة الدلجة يجيز من الناس وس 

وثزهة•

وأنوأمهاته، آباثه س الرجل نلمحن أنه إلى الناس يايب ٠رالمض٠ ذللث، وس 
دلتمىبيم،، وأغل دأم،اتب، آياتي شتم يريد إنما ذلأنُ عرضي اشتم نال إذا القائل 

بالسوء،نمه في نكر0 فإنما رجل عرض شتم ومن نمنه، الرجل عرض إنما كل.للث،، 
سيخرج عرق هو إنما يثوءلون، ولا يتولول )لا الجنة؛ أهل في الني. نول ومنه 

رأفرضالدرداء أبي فول ومنه أبدانهم، س يجري يريد المنلثا( مثل أعراضهم 
ولعتل.كره، فلا سوء ذكرك ومن تشتمه، فلا شتمك من يريل. فقرك" ليوم عرضاك من 

واملث،أ؛يالث، س عرصل؛، أقرض يرد ولم والجزاء، القصاص ليوم لك مإنحأ عليه ذللث، 
رجلاأن لو : ^٤٢ابن وقال منه، التحليل إليه ليس هزلأء ٣ لأن وأسلأفلث،، 

توله.المائي: ونيل أنمه. نرسه: الرجل أكز )١( 
نيباب الجنة؛ كتاب مالم صحح انظر رمتقارية. متعددة بألفاظ صحيحه في مسلم رواه )٢( 

•وعسا مي وسذ^^^م وأينله^ الجفة 
٧٢٠صحا؛ي الخررجي، الأنصاري أمية بن مص بن مالك بن عويمر م:  ٣٢- . . . )٣( 

عمربأمر دمجثق ضاء معاوية ولاه واكالث،، بالشجاعة واشتهر القضاة، الفرسان الحكماء 
القرآنجمعوا الذين أحد وهو الحكماء، العلماء من كان الجزري: ابن تال الخناب، بن 

(.٩٨: )٥ ع الشام في مات حلاف، بلا . الشي عهد على حفظآ 
الحرممحدث محمد أبو الكوفي، الهلالي ميمون بن عيينة بن صفيان م:  ١٩٨—  ١٠٧)٤( 

كبيرالعلم وامحع ثقة حاففلآ كان بها. وتوفي مكة ومكن بالكوفة ولد الموالي، من الكي، 
(.١٠٥:الحجازع)م عالم لذهب وسفيان م لولا الشافعي: قال القدر، 



٣٧مرصعه غير م الناس يضعه ما معرفة ت باب ٠ ١

الأرضأيل جمح إر أو ورثته المحا فجاء ؛) Syنم رجل؛-ثثأ عرض من أصاب 
ذلك،نرى لكط ورثته إلى ينعه نم شتثآ ماله من أصاب ولو حز، ني كان ما فآحلوه 

؛الأنصاري ئاستح بن حان قال( ماله، من أشد الرجل فعرض له، كفارة 
الجزاءذاق ي نافه وعند عنه نأجنئ محئدأ نجزت -  ١٧

اءلتثتيم محمد لمزض، دعرصمح، ووايدْ أبمح، فإل 
عازاوضوح ني يزيد ومما محمد، لنفى وتاء ونفي وجدتم، أبي فإن أراد 

رسولنال I نال الحسن عن هشام عن ريي بن حماد عن الريادي حدثنيه حديث 
اللهمت نال، منزله من حرج إذا كان صمضم، كأيي يكول أل أحدكم رأبمجر ه• افه 

عبادك(رآ،.على ببرصي تصدنئ ند إني 
تال(؛مجن وأف خاصة، الرجل درته أنها إلى الناس يدهب ارااعمِةاا ذإلأا وص 

الرجلوعزة عنها، افه رصي ، ٣١٠فا^-ولد إلى يدم، فإنما ^؛ا اض رسول( اعترة 
أبيقول، ذلك، على وتدلك، عنت، وص منهم، مضى نن الأذئو'ل: وعشيرته ذربمه 

ممأتالتي ونمته منها، حرج التي، ه افه رمولر بمرة *نحن عنه اش رصي، بكر 

الصحابي،الوليد أبو الأنصاري، الخزرحي المنذر بن ثابت بن حان ت م  ٥٤- . ..)١( 
فيهدائحه واشتهرت والإسلام، الجاهلية أدركوا الذي المخضرمين وأحد ا قق الني شاعر 

كانت بثلاثة الشعراء حان فضل عبيدة* أيو تال الإسلام، فبل الحيرة وملوك الخانيين 
الإسلام.في اليماسن وشاعر المرة• في ه المي وشاعر الجاهلية. في الأنصار شاعر 
(.١٧٦.  ١٧٥ع)مآ: الشعر. فحل الهجاء شديد وكان 

والليلةالنوم صل في، المي ابن إر وغراء المعال• كتر متتخب صاحب أورده الحدث )٢( 
(.٢٨٥ت )١ المال كنز منتخب أنص• عن وانميلمي، 

الهاشميةالخهلاو.ا عبد بن اش عيد بن محمد اش رمول بتت فاطمة ى.' ١ ١ — م ق  ١٨)٣( 
دم؛يطالب أبي بن علي المرمنض أمر تزوجها حويلد• بنت حديجة وأمها النرشثة، 

أبيهايعل. وعاشت، وزينب كلثوم وأم والحسين الحسن له وولأت عمرها من عشرة الثامنة 
(.١٣٢: )٥ ع الإسلام. ثي اشمشر له جعل من أول، وم • أشم ستة 

أولالقرشي،، اكتمي، يب بن عامر بن عثمان قحافة أبي بن اف عبد م•  ١٣م ق.  ٥١)٤( 
منصيدأ ونشأ بمكة وك الرحال، من . اش برسول آمن من وأول الراشدين، الخالفاء 
ًموافقا الموة عصر في له كاث تم الجاهلية، في الخمر نفه على وحرم ترص، صادان 



-محاب:١  ٣٨

بمأبو يكن ولم ئفهالا،أ عن الرحى جت كما عنا العرب جبت محانما عنه، 
يعرنونه.لا محا جميعآ القوم بحضرة ليدمآ عليه اف رضوان 

نيماوالكذب بينهما، يفرقون الناس يكاد لا والكدب* رالئلف، ذلك، وس 
أنوهو نستقل، فيما والخلف يفعله، ولم وكذا، كذا فعلتا ؛ يقول، أن وعو مضى، 
تفعله.ولا وكدا، كذا افعل تقول: 

نمىأن نحتمل وهى الدبر، حلمة أنها إلى الناس بذهب ُالجاءرةا ذللث، ومن 
الثلم،س الجاءرتين تجعل العرب ولكن الجغر، ئحرج ت أمح، تجعر، لأنها جاعرة 

الحماريذكر زهيرأم، بن كعب قال الحمار، حر مؤ من ، الر؛متتنلموصع والحمار 
والأئن:

قنونال،،بماعرم رَأئق نوبمونا انن اقثا نإذا -  ١٨
لمضهتكئرأ لجاعرتيه رأيت، عدوه واشتد عدا إذا يقول؛ دُعته، شدة شوبوبه: 

الضع؛صفة في ، الهدلي؛ فول وأما إياها. وبسطه قوائمه 
٠^٦،ان يما -ح__واءس_تهزره عشن٠ - ١ ٩ 

أشهروثلاثة متأن حلاقته مدة الأموال،، وذل، الشدائد واحتمل الحروب نشهد يرة، حم ~
.١( • ٢ ; ع)٤ • المدينة في وتدم، شهر ومنح 

الرحى.عليه تدور الذتم، ■' والقي، حرنه. الشيء؛ وحاب التشقق، الممتو؛ )١( 
الدراعض.»ي ر؛متان وهما الداحل، من الدابة ذرغ في الفلفر تشبه تاتثة عنة الرنمة؛ )٢( 
الطبتةءالي شاعر الضإب، أبو المازني، ملمى أبي بن زهير بن كٌبح -؛ ٠٢٦-•••)٣( 

وأتامالتم،.، هجا الإمحلأم ُلهر ولما الجاهلة، في اشتهر ممن( كان نجل■، هل أص 
لاميتهوأنشده الم وأممتآمنآ كعبا فجاءه دمه، النك، نهدر الملمين، اء بنيثبب، 

زهيرفأبوه الشعر، في الناس أءرذ، عن وهو برئته• عليه وحبع عنه النم، فعنا المشهورة، 
(.٢٢٦؛ ع)ْ ّ شعراء كلهم الموام وحميد، عفية وابنه بجير، وأحو، ّلم،، آم، بن 

الاسترخاء،ت والغضون قصدهن، ت اتتحاجن )٤( 
الغي.صخر أخو وهو الق، عيد بن حييب واسمه الأعلم هر الهذلي )٥( 
مرصيآ،نولا ذلك في وجدنا ند ت زكريا أبو وتال الضح، يريد نث، عليظة ت عثنزرة )٦( 

ء؛الآيضرب • بالليل• اسها عن الضبع راحادبمإ المثل في *وكم عر< مني، هذا ان وذلك، 
=فيهع بحياتها الريح اعتملت، الليل كان فإذا كثترْ، حرونآ الضع حياء ني، ان وهو للياُلل 



٣٩موضعه ء؛ر ؛ي الناص يضعه ما معرئة باب؛ ء ١

أرتضيه.نولا نيه علماسا من أحد عن أعرف فلا 
اممهزق رند بينهما، الناس يكاد لا والمسكين® ااالفقير، ذلك وص 

والساكينهأللفقراء الصدئات ثناؤه حل نقال الصدقات  ijTفي بيتهما تعالى 
الالذي والمسكين• العيش، من البمغة له الذي ت والفقير نهمآ، صف لكل وجعل 

قالله، شيء 
مندله ينرلث ننم العنال ونى حلوتته كانت، الذ>ي المقير أما - ٢ ٠ 

فيه؛نصل لا قوتآ ت أي لعياله، وئقآ وجعلها حلوبة، له فجعل 
الن«يوالخاتنت بينهما، الناس يكاد لا والمارق® االخاتن، ذللث، وس 

؛ئولمخ بن النمر قال فخان، فاخذ ارتمن 
نغائالْ،يخنقه اكت، ■كناءسي ومج بمد زبيمه ثني ؤإذ - ٢ ١ 

-ج)أأا ثمان. أنها وادص جوام، الموق، هذ' الثام نجعل الحديث،، ذللث، صد ه ل =

•٦.الأيأ التوبة: ّورْ )١( 
فحولمن شام جنل-ل أبو جندل ين معاينه بن حمض ض صد م: •٩ . ... )٢( 

الهمزدق،يمل وكان والنرزدن، جو.صا' يامر الإل، وصنه لكثرة باتراعي لما المحدين. 
بنحصتن الرواة• بعض وسماه لحالتا، الاصحاب من وهر مرأ، عجاءأ حرير نهجاْ 

 (.١٨٩)٤: ،٠٧^^٤
لمأي سد: له يترك لم عياله، يكفي ما أي العيال: ونق تحلمج، لض نيه ما الحلوبة: )٣( 

الشعرمن بد واللتل، ولا تند ماله ينال: النفي ني تتعل الكلمة وعد، شيء. له يترك 

منكان مخضرم شاعر ؛لعكلي، أتيش بن زهير ض تؤلب، ض اكر م:  ١٤نحو _ إ..)٤( 
علىوف السن، كثير ومو الإسلام ادرك لماله. ومابآ حوادأ رالوحاهة، الغمة ذري 

الكبمىمنه يالعلاء بن يمرو أبو كان الجحي: نال لنومه. كابآ محه يكتب المي. 
(.٤٨ع)م: نعر،. لحض 

اياء،نميرة بم وهي الدخول. تدعى بر ني تؤلبه ض اكر نانع ربيعة ص رحل وم،: )٥( 
^١٢.٠نكلهم خان نإذا ربيعة، امثل وهّبؤ يمول: له. يشكر نلم مقاه اكر وكان 
حرْ



-ياب:١  ٤٠

كلدلس سارق' خائن كل ويقال؛ كان• وجه بأي سرأ مرق مذ والمارق؛ 
الخيانةدون الثرق في والقطع يستتر، ولم جاهرك الذي ت والناصب حانتأ، سارق 

والغصب.

إنماكدس، وليس سواء، أنهما إلى الماس يذهب واللميم* رالمخيل، ذك ومن 
،الاياء ودناءه المفس ومهانة الشح جمع الذي واللثيمت الضنين، الشحيح البخيل 

سبخيل كل وليس بخيل، كيم كل يقال: 
تلامما يأتي الذي وااائ1يمُ« له، ذنب ولا تلام الذي أالطوم« زيد: أبو نال 

يعذريقوم الذي والملأم؛ ^٠٣^١١٢ وهو الخوُت، ؤدالتممه وجل؛ عر اف نال علته، 
الكام.

غيركمحي ولد ما والتليد: بيها، الماص يفرق لا واص أالعلآد، ذك وص 
فيثريح حديث ومنه محدك، ولد  ١٠والملاد: محدك، فنبتن، صغيرا اشتريته ثم 

بمنزلةفالمولدْ: نردها، ئليدة فوجدها مولدة أنها وشرطوا جارية اشترى رجل 
العجمببلاد ولدت التي - شريح حديث في - والظيدة تحدك، ولد ما وهما الملاد، 

الإسلام.ببلاد فنبت صغيرة وحملت 

الرجلعر المناء فالحمد: بينهما، الماس يفرق لا والشكر® رالمحمد، ذك وس 
أوشجاعق،أوحنب بكرم عليه اثنين إذا الرجلُ احمدت تقول: حنن، س فيه بما 

موضعالحمد يوضع وند أولأكه، بمعروف علمه الشتاء له: والشكر ذك، وأشباه 
الشكريوضع ولا له®، اشكرن يقال: كما محيي® معروفه على احمدته فيقال الشكر، 
شجاصه®.على له اشكرت الحمدفيقال: موضع 

. ١٤٢الأية الخاقان:ّررة )١( 
القضاةأشهر من امة، أبو الكدي، الجهم ين مس ين الحارث ين تريح م:  ٧٨. . . )٢( 

وعليرضان ■صر زمن ر الكولة نماء ولي الممن. من أصله الإسلام، صاور ني الفقهاء 
فيمأمجونآ الحديث قي ثقة وكان ه  ٧٧سنة غأعفاه الحجاج أيام في واستعغى ومعاوية، 

(.١٦١ت ع)"*؟ ٠ الكوفة في رمان حلويلأ وصر والشعر الأدب في طويل له؛؛؛؛ ١ القضاء 



موضعهضر م الناس يضعه ما معرنة ياب؛ - ١

ننجدت غالبمية بجنهما، يفرنون الناس يكاد لا دايمض* 'الجبهه، ذلك دس 
•جبين جاب كل س يكتنفانها، والمنان الجود، ئدب يمه الذي الرجل 

إنماغلهن، وذلك النخر، نى الش التمرة أنها إلى الناس يذمب راللتت• ذلك وس 
نهيالنمزة ف الئخر، الثة 

الاريإنما غلط، وذللث، المعلم،، أته إلى الناس يذهب ُالآريُ ذلك دس 
وتاليه، أتمت، إذا بالكان، اتأريت، س وص الدواب، بها ثنئ الش الاحيت 

:،١^٣
\ذثزنمشزنؤفه قلى بمفز ؤلأَ تنبُ القذر تى لما ه لا -  ٢٢

الفعل؛من رآرؤ(* وتقدير منها، لتأكل القذر إدراك على يتحبمى لا أي؛ 
تاعول.

وذللث،•^٠٠ اأط،تمنات نيمولون الحتزة، أنها إلى الناس االأئتايذم، ذللث، وس 
تثنلمزافلأل نيل؛ ومنه لحرارته، بذللثؤ مص الئتزة، موصع الملة إنما ،، لغلط 
المزةاؤتإتت ت ويقال ميمأ، اللامين إحدى س فأبدل ايثملل، والأصل ا فراشه نز 

.•^؛٠ حبر ١أ٠لع٠نا I تمول أن والصواب ا. نؤ أمنها المار فى 
اإدس،.س احلاط انه إلى الناس يذم، االعب؛ئاا نلاث٠ وس 

وأنشدوحده، زعئسان الالعرب عند مث العبيعبيدة و أبونال 

النيح.أثر الدب: )١( 
واحد.شيء رالتم واكغرة والتمرة اللبة )٢( 
لأيالم، إن، وينال: باملأ، اعني الحارئ، بن غُر تحنان أبو مو الجوالتي: تال )٣( 

المنتثر.
شرصوف،والواحد الأضلاع. مقاط ت والشرامحسف الطعام، ليدرك تحبس لا ت يتارى لا )٤( 

علىعفستا الأتان ج؛ع إذا الجاهلية؛ في يقال كان . الجوف قي نكرن حية ت والصقر 
.شراسيفه 

مقامه.إليه المضاف ويقام الضاف فيحذف ملة، حبر يراد ملة، أطعمنا ت يقال أن يجوز )٥( 
ًأئمة من المحوي، عبيدة أبو البصري، بالولاء التتمي الخثنى بن معمر ه؛ ٢ ٠ ٩ —  ١١٠)٦( 





٤٣الكلام مسل ني ض جاء U اويل باب: - ٢

أنتريد مما وبغيره بالصيد إغراوه الناس عند هو الكلب، ارإنلأء ذللئ، ومن 
الناقة,كيلك الك، ت ان الكاف انلأء ,أنما غالْل، ,ذلك تغماَ, 

م_يصزننفق شزى أنفت -  ٢٤
آنيتهI تقول اد، الإيفهو بالصيد الكلب إغراء قاما ليحلبها، عنزة دعا أنه يريد 
أءراته.إذاوأوتنته،

له،هدب لا الذي جانبه أنها إلى الناس يذهب الثوب، ارحاثية ذلك ومن 
طزتهفهو له هدب لا الذي جانبه فأما كلها، جوانبه •' الثوب وحواشي ، غلمل وذلك 
ومحه.

فالهجتةبينهما، الناس يفرى يكاد لا الخيل ش والائزاف" ءالهجتة، ذلك وص 
ثجينآ،الولد كان كيلك ليت والأم عتيقآ الأب كان فإذا الأم، مل ص تكون إنما 

الولدكان كيلك ليي والأب العناق من الأم كان فإذا الأب، مل س والائزاف: 
•نبلع بن رذح ُي بشثر بن، النعمان بنت لهند عبيدة أبو وأنثي مقرفا، 

يذ؟تجمح—ا زاس أفه تليلنزيه ئؤزة إلأ ند نفل -  ٢٥
أقزذممد إمراف يلن، ؤإذ هبالحزى كريمأ مهرا ئتجث قاف -  ٢٦

الكلاممستعمل في مسى حاء ها تأويل باب؛ - ٢ 
والنكاح.الأكل به الأطيان،,راد منه »ذهب يقال: 

واللحم.الخمن الأحمران، الرجاز وارأهللئ، 

المالم،ًصلأبيمجنال < ٢١
.غيظ صخم قدح ■ القنب )٣( 
,بالجدارة ت ويالحري علاه. ت الشيء تجلل )٤( 



اوعرئنا_ك؛اب: ٤٤

والزعفراذ.الذهن، الأصمزان* النساء و'أهاوكا 
والشباب.الشحز الأنمازا للمرأْ وراجتمع 

والعشي.الغداة الننزان• عله ورش 
وعما'الجديدازا.اللينوالنهار، وارالنلوان* 
عنهما.اش رصي وءمرل١، يكر أبو وااالعمان* 

.عرأسا )لقد عنها: اض رصي قاك واJاء، التمر واالأنو؛دان« 
لرحلحجازىل"'آ، ونال والماء( التمر الأمويان إلا 'لعام لنا وما اش. رمول 

التمرتظنهما العلك، قال! كثيرا احير له؛ فقال الأمويان، إلا عندنا اما I استضافه 
والحةلأ؛أ.اللثد إلا هما U واف والء، 

والاJال.القيث، واالأن>انا 

الماس.س ائنزما لأنهما والم١ب،، اادئّ_، وا'الأصتماناا 
ّفيهما تنغمان والمهار الليل لأن والغرب، المشرق و٠الخافمان، 

أيهمايدرى لا أبيه، نب أو أمه نسب يراد امحلول، هلرئيب أى نذرى 'لا وقولهم 
عتة:بن اف عبد بن لمون زيد أبو وأنثي أكرم. 

الخلماءثاني حفص، أبو العدوى، القرشي نفل بن الخهلادإ بن ممر م؛  ٢٣- — ٠ ق "٤ )١، 
يضربهالفتوحات صاحِإ الجلل المحابي المومتض، بامم لقب ُر( وأول الراسيين، 

غايةن، ورسائل حيؤ وله الهجرؤ،، التارخ للمرب رصع *ن أُل، د*و ال*~لا، 
المنح.صلاة ني وهو حاصرته، ؛ي بخنجر غله القارص نردذ لذلؤ.ة أنو ننله انلاغة، 

المسلمات،اء نأنمه المومض، أم يق، المد بم أبي ءاتنة ى:  ٥٨- م ن، ٩  ٢٢)
مهأنث،وت إلا أمر لها يحالُث، كان وما ر، ومواثفحي، ولها والأدب،، بالدين ُأءلعهن 

.٢٢٤•: )٣ ع ّ المدية في تومتإ • شعرا 
.مزبمؤهو الحجازي الجوالقي: نال )٣( 

المدية.حرة وعنى - سوئ حجارة تركبها غليثلة أرض الحرة؛  ٢٤)



الكلاممزدؤج س المستعمل تاؤيل  '•باب — ٣

صلوحلال_واودنن ثنم بند وما شتنثي ما إدا ااوو؛\تي وكيما ء  ٢٧
وقالالأبوان به يراد الطرفين* كريم انلأن يقال وامه، أبيه تبل من أجداده يريد 

ولسانه.ذكئ، طزناه تال: أطول* طرفيه أي تدنى »لأ قولهم في ، الأعرابي١٢ابن 

الكلاممردوج هن اسيتعمل تأويل باب؛ - ٣ 

الوى-والرم؛ الحر، الطم؛ والرم* الطم رله 
جرتوما الثمى، عليه طلعت ما أي• الثمى، الفتحI والريح، الفتح اله 

قالاينبمء٣،:١^، الأِي ئلأِظ.
أياا؟ل؛،المرن ئذنات بمد له براثق ما لها• وثولأ -  ٢٨

إذاللقوم يقال والأموات الأحياء أكدب أي; دن من أكدب واهو 
٠درجوا ند ت انفرصوا 

اشتال الفدية، والعدل التوبة، \ الصرف عذلأء ولا صزفأ منه افه يقبل الأ 
•ثوس وقال نداء، كل مي• وإن أي; ٢ ٠تهاهل يؤخذ لا عدل كث سن تعالى; 

سقفون^فنا تعالى; الله قال وكذا، كدا في يصنف إنه قيل; ومنه الحيلة، الصنف 
م«رأ4رأ،.ذلأ صرنا 

السادة،الأطراف ومل; محرم، له ثرم، وكل واعمامه وإحوته أبواه الرحل؛ أطراف )١( 
مصالحة.وصالوح؛ i وطرف طرف ت وأحدهم 

علماءءن ُردخ سعثد، أبو درعم، ن يثر بن نياد بن محي بن احمد )٢( 
•بمكة لتوما المكب،، الحرم شيخ فكان الحجاز إر وانتقل المرة، أ،ول من الحديث، 

 )٣(JU  :أمه.وسادة: ابرد، بن الرماح اسه الجواليقي
المم،.الواض: )٤( 
•٧.الأية الأنعام: مودة )٥( 
. ١٩الأية القرنان: مودة )٦( 



اومئنا_ىب: ٤٦

والبر:الخم، دعاء الهن الأعرايي: ابن ، ^lJم• بن يآأ يعرف ألا يقولون 
كرهها،إذا الكأس« فلأن م يقال: كرمحه، أي: »،ننزتهاا من هز غبره: وتال نوئها، 

•بمرْ ممن يكرهه من مايعرف يريدت 

الدنعوانمط: الدفاع، والمياط: الصياح، الهياط: ومياطء ماط في ءالقوم 
الْلريق،.عن الأذى رإماطة ومنه 

الخاصة.السامة: والخمها١ السامه اكيف، وهولهم 

ومنهالمالك، والتحية: افه، ملكك افه: حاك وتثاك• افه أحثاك ؤيقولون 
والخير،اف؛الملأ، اعممدك أي: افه، تثاك وتال: اممه، المك .راد ،التحيات 

الشاعر:تال 

الصنومالأنت، الصم—وف، منل عكوفا حوصها ثبا بانث -  ٢٩
الأمدي:لرويتي الأعرابي ابن وأنشد حوضها، نممد أي: 

ثة_األا،الفتى مم' ونننئ، ائ تخبو وأبد ليا -فتن٣٠
أصحكلأ،،ايثالث• في وروي ، ٠٧؛جاء بياك ١لأءرا^ي• ابن وف~رْ تعتمده، أي• 

الملام.عله الني آدم نمة في يزوى حدينا في سا وجاء 
فال:حن؛ر، بلغة ماح بد: الأصمعي: قال ا وبث حد للت، اهو وهولهم 

.٢ مليمازر بن المعمر بذلك وأحرني 
الح؛صلم.الأصمعي يعرف ولم اكحرك، ت النص نص* ولا "حمى بهأما 

,١( ٥ ٤ ج) رجال. أماء وععى؛ محياه وأبو لم• ( ١ر 
محمد،أيو الدار، التئمي مرة بتي *والمح، من فان . ٢١٠ين ملمان ين، *عتعر ٠-'  ١٨٧- '١ ٦ )٢( 

مهمكثيرون، عته حديثه ممة حانظأ وكان اليمن، من إلها انممل، ءْمِْ، م، المم.ْ محدُثا 

بهما نمى؛ ولا حيض به ما وينال• الحياة. بقية والحيض: الضعيفه، ؛—، ٠٣٠١١• الحبمى ، ٣١
لحراك.



٧٤ الكلام عزددج س المستعمل تأييل باب؛ - ٣

عنعيرا، لميرهم وهم ما مصدر المتر• متر* ولا حير عنده رما 

والفو;والمز، الإبل بمي والوبر، الثعر المد: يدا ولا نني اماله 
الخم.بمي ،، الصون

متلهحنن عزلها من المرأة يه أنبلت، ما المثل؛ يبترا من قبيلا يعرف ُما 
نيثى ويو والإذبارة، الإنالة من أصله الأصمعي؛ ونال به أد؛ريت، ما والدبير؛ 

والجلدةالإديارة، نهو به أدبر ؤإذا الإنالة، فهو به أقبل فإذا ذللث،، يمؤأ ثم الأذن 
والإدبار؛.الإنالأن ص الأذن فى الخلقة 

بالمجر.والقاذف; ،، يالعصاأ ت الحاذف ٠ وقاذف حاذف بين رهم 
عطشان،ناتع بعضهم: وقال ٢، أ إتباع نانع بعضهم؛ قال ناغا جانع رمحو 

وأنثي:

البانارنزالأنل المنمل ندور' أئانوا نا ثياب بمي محُ -  ٣١
بميالئماحاساس.

عنالقطة واللبكة: الثويق، مجن الحته الخكة: لتكة، ولا ع؛كث عندء دنئ ورعا 
الربد.

الأي: الفللمة، وهو الدلس، مجن يدالمى: تؤا1ساا ولا ندالس رلأ ويقولون 
 vعلؤاردلى يقال ومجنه الظلام، في ؛< يآتيلث، فكأنه الشيء، عنك بمحقي ولا بذادءائ

١الخيانة وهو مجزالألمى، ويوالى: كذار، 

ساترهأي: الفللمة، وهي اات•جية من مأحوذ فلانآا تلاحي رفلأن وقولهم: 
عنه.ويخفيها ؛اكاوة 

ونحوه.للسفر يجمع الطعام ت المرة )١( 
بالما.الرام )٢( 

نيتكون ان أمجا وعي الأور. ا-ماعما توكل واحد وزن عر كلمتن يؤتى ان الإتاع؛  ٢٣)
•بس حس *ثل؛ المعي من حالية تكون أن دإ*ا وسيم، نيم هو *ثل؛ الأولى معنى 

الدماء.إل المطاش والياع: الأّة، ا>اف وتل: الرزح، الأل: )٤( 



المعرلتت كتاب - ١  ٤٨

الكلامفي ^،^ llمن سدعمل  ١٠باب: .٤ 

رعمه*اعلى يقال ثم وهوالتراب، و\ؤ؛م,أ ألزى<ُ أي: أئفهء اض ١^■،^ يقال 
أس،*.وغم وءان أنفه• زعم راعلى 

لأنهائنثام* للبحر قيل ومنه وقبضه، جمعه أي: عصنها< اض ؤيقولون،_^ 
الماء.مجتمع 

يقالفتذهب، فمحوي القدم في تحرج مل>ة الشاقة: شافته^ اض ءاستأصل ويقال 
ذاك.أذهب، كما اف أذهبك يقول: نأفآ، ثنأف، رجله شتت منه: 

الموتوم االس؛ما محن وهم، الميم، مخففة مهموزة نامته؛ الله اأعكت، 
حركته.من عليه ينم ما أي: — مهموز غير بالتنديد — تامته ويقال ،. الضعيف

القدر.سواد وهو الئحام، من نوئه، أي: وجهتا الله رسحم ويقال 
خضراء.للكتيبة: قيل وليلك، ومعفلمهم، سوادهم أي: ا •خضراءهم الله رأياي 

أي■ءضراء٠م٠ اش اأااد يقال ولكن  ٢٠٣٠٠١^افه راباد يقال لا الأصمعي: قال 
عضزاء.في بئره أو؛هل يقال: علكة، حنة خضراء طينة والعصزاء: وعصارتهم، خنزهم 

والاتفاق،الالتحام والئJاء: للمتزوج، بدلك، تدعى والين* ا؛الرثا؛ ونوله 
تالسكنته، إذا الرجل' ارئوت من بالرياء وبمال• . الوب،٠ ء ، ارفأخد ومنه 

الأئ"<:
عمهم ت الوجوم ووف ئئلت، تئ، لا حوتلد، تا رئالوا؛ رثرني -  ٣٢

رقأ*.اسثغفز ومن خرق، اعتاب امن ؤيقال 

فاتكدغادم، مخضرم شام مضر، س *ن-يل بمب، •>، مرة، بن خويلد ى'  ١٥نحو - • • • )١( 
كييرشخ وهو أملم الخيل، بق، يغكال، بالعدو واشتهر والإعلام، الجاهلية أدرك مشهور، 

(.٣٢٥ع)آت لقتلته. أفعى نهشته احبار معه وله عمر زمن إلى وعاش 



ستعملالناس كلام س كلام تأييل باب؛ - ْ

غزثاءلا أهلا أتت أي• وراهلار نعة، أي• رحبآ، أتيت أي• امرحبآا ونولهم 
الدعاء،مذمر ني وهو ، حزنآر لا سهلا أتبت ت أي ورنهلأ® تتوحش، ولا نأنس 

.حيرا لقيثآ ت تقول كما 

ئسنملاون1س كلام هن كلام تاويل بأب: - ٥ 
حيرهمن صروفه عليه مرت * أي الدهر فلأن احالب يقولوزت 

حلمينفكل وآح3ان، نائمان، سطزان: وب ازقة، أحلاف من وأصله وشره، 
ثطر.

فاسعيرالشحم، الطنق واصل ئوة به ما أي• طرقُ بفلان  ١٠٠• ؤثفولون 
عنده.تكون ما أكثر القوة لأن القوه، لمكان 

فيبحبل بعيرأ رجل إر دفع رجلا أن وأصله بزمنه® إليه ®اذننه ويقولون! 
منهبمحض لم بجملته ميثآ دفع ش لكل ذللتا فقيل ^،، ٧١الحبل ت والرمة عنقه، 
نولهفي الأعشى أراد المعنى وهذا كله• أي: يرقه« إليه *اذئعه يقول: شيثآ، 

للحمار:

ارمقت—اده حبل في اء بآذمه_اته—ا هذه، فه: نقنت -  ٣٣
بزنتها.يناقة الخمر هده بني أي؛ 

بمي—،داء وهو الملأب،، مجن أصله المزاءرم: قال ثثه«، به رما ويقولون: 
سالملكل ذالث، فقيل يومه، من فيمو>ت، نته مه البعير يشكي الأصمعي: وزاد الإبل، 

غلغل.ما الأرض: عن الحزن )١( 
يتولها•الذي العبل- ومتتادها الأنمار، السوداء الساض الصادتآ اكاثة الأدماء; )٢( 
مقر'م، أو أد بي  tjyالديلمي مظود ين الذ عد بن زياد بن يحص م: ٢ • ٧ - ١ ٤ ٤ )٣( 

إلوانتقل بالكونة، ولد الأدب، ولون واللعن بالنحو وأعالعهم الكونين إمام زكرياء، أيو 
بأيامعالمآ متكلعأ يتبهأ اللغاة ،ي ميمه •ع وكان ابب، بمِس،ن المأمون إل، وعهد بغداد 

(،١٤٦—  ١٤٥؛ع)ح . وأحيارما العرب 



المعرفةت كتاب - ١  ٥٠

الراجزرا،:قال منظر!ليه، لها يمنن علة به ليت 
ازار3ُلأثهاضارُ أنصها بمنب زلب -  ٣٤

فييقول بعضهم كان وند • بها علة عن قوائمها يقلب لم ت أي الأر، انمارت 
ثمالأصل، هو هدا اض عيد محمد أبو قال حول، به ما أي• ئلٍةا به رما نولهم 

*انة يه بمتا اي>سالم لكل استعر 

علىينسج لا النفيس الرفع الثوب أن وأصله وحلْاا نسيج ارفلاذ ت ويقولون 
لكلذلك نقيل أثواب، عدة ندى منواله على عبل أ نفييكن لم ؤإذا ءءرْ' *ٌّوال 
الرجال.من كريم 

يحلبهاولا والإبل، الغنم يرصع كان رجلا أن وأصله راضع• رنيم • ؤيقولون 
لومهتوكيد أرادوا إذا الرحال، من لثيم لكل ذللث، نقتل الحلب، صوت يننع لثلأ 

والمثالعثiين٠ه.

نعدبن حرء بن العدل هو الكاJيل ابن قال عدلء ندي عر اهو I ويقولون 
تالناس فقال إليه، دفعه رجل قل أراد إذا تخ وكان نح، شرؤلة ولي وكان السيرة، 

• ٠٠٠يس نل■ شيء لكل ذللئ، نيل نم عدل• نيئ عر روضع 

رجليهإحدى ثطعت رجلا أن وأصله ءقيتئه، رمع ُمد صوته رغ لمن ليقولون 
رغند صوئه: راغ لك فقيل صوته، اعلي وصرخ الأحرى على ووضعها فرفعها 

٠المشلوعق الساق ت والعقيرة عقيرته، 

ندس يكون كان العل أن واصله ممل® اغل الخلق السيئة للمرأة ويقولون 
•الأسيرأم عر فيقمل ثغر وعنه 

•نود بن حمد إر الجوالتي ب ، ١ ١ 
بنهثام أم الساتب بن محمد أم المرلف عنه نقل الذي الكلي اين م من أدرى لا )٢( 

.محمد؟ 

منيمد سير والقد: يديه. في أو الأستر عنق في يجعل حلد أو حديد من طوق ،: ٣١)٣( 
ذلك.نحو أو النعال لخصف الجلد 



١٥ •ستعمل الناس كلام س كلام تآويل باب؛ - ٥

إذاعنته، الحح>ث نولهم من الب لاصق أي• لحآار عس ابن ُص ؤيقولون 
.لخ* عم ابن اهو النكرة ني ؤيقولون لصقت، 

مخرجناصر وم٠مج ثديي. بتحديق نفلرأ أي• باصراُ لنحآ ®أريته ويقولون 
•دبمر درُح دلض تم ذل أي؛ يرامح، دتامر لأبن 

زال.معنى ني وبرح السر، وذهب الأمر انكثف أي• الحناء® ُ؛رح ويقولون 
الأرض.من المئع وهو التزاح، في صار ت ويقال 

ورمإذا  ٠٧٧١•أينتث من وأصله تمح، لا ت أي عليه® ئتنم *لا ؤيقولون 
.، ر الضعة ثا.ة محن حتاوها 

تكونأن وهو الحيف، من مأخوذ مختلفون، أي• أحيانا® *اثاس ويقولون 
•رزناء والأحرى نوداء الثرس من المنن إحدى 

الصلب،وهو الصد|ق، الشيء من مأحوذ وهو الةتالااا اارص-دقوهم ويقولون 
٠اساء وصدق اكلر، صدق ورجل صدق، رمح ت يقال 

الجانيان.ت والثاران ئطزته، أحد على ألقاه I أي ثأز0اا اطعنه ويقولون 
ءالجدالئ*ت للأرض يقال ومنه الأرض، إلى به رمى أي' فجدلهء ارحلعنه ويقال 

وأنشدتريي، أبو دلك قال 

هْاليداوبالناجز الأنا بمد الأنة أركن، .قد  ٣٥
ءواوةى ك<لهُشتيبه 

•قلبه يهواه بمن علذ ند هوى ذي س ■ أي علقٌ ذي من ءيفزْ ويقولون 
،البكاء مجن صوته ^ ٠٥١أي! ، الحاء بفتح نحم® حتى الصبي *بكى ويقولون 

١الشعر قول وعن الخصومة عن اشير إذا مفّحم* *فلأن قولل؛، مجن 

٠شهوتها واشتدت الفحل، أرادت أي صبعآ ١^١^ صبعّت، والقبعة؛ الفرج، ؛ الحياء )١( 
والمحالة:التراب،، وهو بالمقر اسلخ والمعفر: الحالة، مد الحالة أي \لآوت: مد الألة )٢( 

الحالة.



المرنكتاب: - ١  ٥٢

كاسرةأي* للغلهر، خاثرة أنها يراد الداهية، وهي العاقرة® به ءعمل ويقولون 
هوت ويقال المثار، مكور أي* وفقير٠ نقر، وأرجل العاقرة® فمرنهم ٠ يمال لثمارم، 

الجرضالحز موضع على وضعن، ثم بحديده، حززته إذا البعير® أش 'ئقزت من 
٠وتروضه لتدله ملوي وثر وعليه 

وءهوذلك، علم أي* ذللئ،® بجدة ®عنده ت يقال بجدتها®، ابن ®هو * ويمولون 
بدحنته.أي! أمرك® نجدة عالم 

كأنهاحترق، إذا تشيط® ®ناط من وهو احتد، أي• واسثئاط® ®غضب ويقال 
فيهاينلهر الش وهي ثنياط® 'ناقة نوله*م من هو الأصمعي؛ نال غضبه، في التهب 

*صريعآ من ال

الحتل®®بثئ نولك من أمجرأ، يقهي؛ لا I أي نبئ® ما ®سكزاذ ويقولون؛ 
عليهبمئ لغتان! هما الفراء! قال يبث، يقال ولا الأصمعي! فال ثلأJآبته®، واءلiقها 

وأبثه.، القضاء 

صاحبهامن باننة أنها يراد قطعتها، أي• ®بثلث' من بتلة® بته اصدئه ونولهم 
عنالمقهلوعة أي• ®البتول® العذراء لمريم نيل ومنه عليها، له بيل ّلا مضلوعت 
الرجال.

يجازى،تجازي وكما بك، يمنل ثمنل كما أي• تدان' لدين ُكما ويقولون 
جانيته.أي! نح® بما ®دئته نولهم من وهو 

مجاأي! الدار® ®ؤلرار من هو ءقدار0، جاوز أي! طوره' فلاق رعدا ويقولون 
.ذاءْ أئرب لا ت أي به® أطور *لا أيضأ يمال ومنه ، الغناء من معها ممتدأ كان 

كانتحش أصابتهم شدة أصله أن نرى وليذه® قادى لا أمر في ®هو ويقولون 
أبووقال شدة، كل في مثلا صار نم تناديه، فلا عنه وئذهل وليدها، تنسى المرأة 
أبووقال الكبار، الجثه فيه قادى ؤإنما الصغار، فيه قادى لا عظيم أمر هو • 'تميل-ة 

به.يماد الحبل الجريد؛ 



٥٣مستسل الناس كلام س كلام تأويل • باب ~ ٥

المرادمثل له، تحندوا عجيبا شيئا رأوا إدا الصبيان الأعرابي العنيثل 
عجيب.أعر ني أنهم والمعنى يمزحون، يتركون ولكن تادوذ، فلا ،، والحاوير 

إلىبيده الوليد أمحوي متى أي* والثعة، الكمَْ موصع في هدا يمال ت هؤلاء غير وقال 
عندهم.الشيء لكثرة ودلك عنه، يرجر لم شيء 

فلاشيء عش الخراب يقع ' يقول عرابه؛ يطير لا حير في *محم نولهم منه وتحو 
•عندهم ما لك«ارة ، ينقر 

بلاالمسلومح وهي الشاء، أجلاف من وأصله حاف، ٠ أي جلف* ءهو ويقولون 
بطن.ولا قوائم ولا رأس 

يحملهامن الكلام من ادرة نلكل ت أي لأنفه® ناتفه ءلكل ويقولون 
ذنبميا".

•الإثم ُي محا"مها شس التي التميز ومي االعنوس، له •حلفن ويقولون 
تريح،ما أول في الجمه® راحانت عن وأصله والطعام، التح احاس ويقولون 

مند.حض كند 

اهونولك! عن سثهت، ما على أي• حطث، ما على ذلك *^؛ ٠١١ويقولون! 
•له حيث أي؛ للخيرُ تجد 

وهماءاللديدين* ش وأصله وثمالأ، يمينآ يتلمت أي• يتلدد* ءاتركته ويقولون 
.العنق صئحتا 

خالييأبوْ كان الفضلاء، الشعراء س مريب، سعد، 1ن حليد بن افه عبد م؛  ٠٢٤ - . . . )١( 
ينطام يالأمم واتصل لي اش عبد نشأ الري. عن أصله نل: العاص. لمي مولى 

كاننم حراصان، ني معه غأ»ام صداش، ولده يتأديب إليه وعهد طا>ور فاسكشه الحسين، 
(.٨٥؛ ع)٤ نوش• أن إلى وشامء حناهر بن اش عبد كاتب 

الرحلأبمأ: والحاوي ُيج.عها، الحيامتح يرعي الذي والحاوي: القرود• مانس القراد: )٢( 
•غرية بأعمال، يقوم 

ليزدوجاللأتلأ ني الهاء غأدحلت، ؤ . . لانط . ٠ . سائلة لكل ث)،: أن يج_ط كان )٣( 
(.١٦١^الكلام. 



المرئا-محاب; ٥٤

بمبكأنه صب، أي• سح، انح من وأصله يالتثديد، ناح، الخم ويقولون 
.،١^^١

اقماويقال البالية، الياسة الشجرة وهى كأنه صار حش اكر ويقولون 
•يبى إذا شجرنا® 

الدعر،العود من الدعارة أحدت الآءرابي• ابن نال داءرُ احبث ويقولون 
الدخان.الكثير وهو 

تأي كدا® إلى رآص مصدر وهو أتضأ* ذللث، وفعل أتفأ، ذس انال ويقولون 
.عزياذلك فعل ئال: كأنه إليه، صار 

كأنهواءوءى، عليه أطل إذا الشيء® على ، Islj•؟من مأخود ورتمت® 'مائه وقولهم 
LJ  ءاليهال٢،.أشرف عر زاد

الجقد،نصف دون ما هو ت عبيدة أبو نال عشن® وبقعه منيذ، ابضع ونولهم 
•تسعة إلى الواحد بين ما هو ءترْت وقال أربعة، إلى الواحد بين ما يريد 

الأجمة.بالخدر يعنون الخدر، في داخل أي؛ خائر® 'أند ونولهم 

الستر،و< النم، س لهو إله، رش أي؛ فلأن" إر الحديث رص لقولهم 
•أنش وهو 

أعطيته.إذا أحبوه، احتوته من يفاعل هو فلانآ® يحابي افلأن وقولهم 
حاترنشع.ت أي مقدم، صبغ ت قيل ومنه تميل، ت أي يدم® ائلأف وقولهم 
الك؛ر•من يحتسه أن يستطيع ولا ريقه بمج أي؛ ماج• رهرم ونولهم 
علىنحون فلأن ت يقال الراعي، وهو حائل، جمع هو حولُ لنا رأنتم وقولهم 

الشيء®افه 'محولك، من هو ت غيره وقال الغراء، قول هذا عليهم، يرعى أي؛ أهله، 

الدّم.الزذك: )١( 
واحدمن الغ، أن، دالكومن؛ المرسن حدا3، كلام من حصلنا الذي الماس؛ أبو ثال،  ٢٢)

ج)'؟ا"١(٠عقد. كل يعد إلا نيف قال( ولا تسع، إلى أرع من والبقع ثلاث، إلى 



٥٥ ستعمل الناص كلام من كلام تاؤيل باب؛ - ٥

.إياْ مثكك أي 
كثيرأي التقارا كشر *بت ويقال الخل، العقار؛ عمار،ا ولا دار اماله ونولهم 

المنزلوالعقار؛ العمار، قيل ومنه أصلها، الدار عقر الأصمعي؛ قال المتاع، 
والعبيدوالغنم الإبل أجمع؛ المال ٠الأثاثا زيد؛ أبو ونال وااضياع، والأرض 
أ'اثت.والواحدة والماع، 

رهوI غيره وقال موائه، هو الأصمعي؛ قال الغراب* حللث، مثل رأنود وقولهم 
منقاره.يعني ومال؛ الغراب* حنلث، مثل أمول 

مثلفنالت أمحله سيبويه قال بعزة*، اثعزت من هو شعري* اليث وقولهم 
منه.مأخوذ والشاعر قال؛ ، الهاء فحدق، والفطنة، الدربة 

فيكثرت، ثم محالة* والأ بد* ُلأ بمنزلة هي الفراءت قال جرم* رلأ ومولهم 
وقولقال؛ كستح، أي؛ رجرنتتح* من وأصلها ، احقأ* كقوللث، صارت، حتى الكلام 

:،١^٢
وغفبواآ"آ،أذ بندها مراره جرمن، طعنة عتثه أبا طعنث ولمد —  ٣٦

الغض،*لفزاره رحى قال من قول وليس قال؛ الغم،، لأنفها كبت، أي' 
•بثكاء 

طُاسمسما الز;ال: زبالأء ره ءما وتولهم 
شيثآ.رزأته ما يراد النواة، نق في يكون ما ٠ والليل نيلاه ررقه ورما 

محنوأول النحاة إمام بشر، أبو ، بالولاء الحارثي قبر بن عثمان بن عمرو ٠ ف  ١٨٠- ١٤٨)١( 
فضانهأحمد، ين الخليل نلزم البصرة، وتدم شيراز، قرى إحدى ش ولد النحر علم بعل 

بعشرةالرشيد وأحاز0 الكّاش فتانلر بنداي إلى ورحل )الكتاب( المسمى كتابه وصف 
(.٨١: )٥ ع بها. لوني الأهواز إلى وعاد درهم، آلاف 

الضريبة.بن أمماء لأبى البنت هدا الجوالتقى نسب )٢( 
^ولأتعالى؛ توله له ويشهد الغضب، على فزارة الطعنة هده حملت ت المعنى لعل )٣( 

عاليهم.الاعتداء على توم بنص يحملنكم لا أي • تعدلوا^ ألا على توم شنآن يجرمنكم 



المعرفةت كتاب ١.  ٥٦

رجلاكأن الفرج، والنوار الئواو، من وهو أحجله، إذا ارسوربه® وقولهم 
منه،ننثما فعلا بأحد نعل من لكل ذلك فقيل ذلك، من فاسحيا رجل عورة أبدى 
•منه ثوارا الين ضخ ّمي ثم ثوارك® اف ااأ؛دى يقال ذلك ومن 

أهلهعلى الدخول منهم يريد من كان أنه أصله أهله® على نلأل *تني وقولهم 
.اابان# بأهله داخل لكل فقيل ئبه، عليها صرب 

مثنوأمثكناْ المرأة، أملكا، أي: المالك، من هو فلأن® إنلأك في ركنا وقولهم 
منكناْ.

بالثلأةالدليل وكان السم، وهو الثوف، من أصله منافة® وبينهم ا١بيتنا وقولهم 
سمواحش ذلك كثر ثم جور، على أم هو لهند أعاى ليعلم فشمه، اكراب أخد ربما 

تالعجاجل بن روبة قال مسافة، البعد 
٠أخلاق ا,ناف الدليل إذا م .  ٣٧

-نمها أى 

المقتول،ولئ بفناء وئنثل تجمع كانت، الإبل أن والأصل رعفل® للدية وقولهم 
دنان؛ر.أو دراهم كانت، وإن عقلا، الدية فسميت، 

فلزمبالقد، شدوه أسيرأ أخذوا إذا كانوا ألهم والأصل للأمحيذ،أسير® وقولهم 
أحنما أي ننبه® أنز ما أحن ءرمحا يقال يشد، لم أو به شد مأخوذ، كث الأم هذا 

أشرُمهاؤوسدذJ^ ت وجل عز افه قول ومنه بالقد، شده ما 

أبوأو الجحاف أبو المدى الميمي روية بن العجاج اض عبد بن رؤ؛ة ه؛  ١٤٥— . .. )١( 
أكثركان والعباب، الأموية الدوكين مي مخفر من المشهورين الفصحاء من راجز ت محمد 
البائية.في مات بشعره يحتجون وكانوا اللنة، أهل أعيان عنه وأحد البصرة، في مقامه 

البالي.القديم وهو حلى• جمع الأخلاق؛ )٢( 
آحكمًأي؛ أسره، اش شد يقال؛ الخالق، شدة الأية'. في والأم  ١٢٨الأية ان؛ الإنمحورة )٣( 
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فقلمها، يكن وكن الهوادج، الفلمائزت وأصل رظعائزا للنساء ونولهم 
الهوادج،عليها الش للأل إلا حمول ولا ظش يقال ولا ت زيد أبو نال ظعبة، ت للمرأة 

•يكن لم أو اء نفتها كان 
الوعاءنمي الماء، عليه يحتر الذي البعير والراوية• ُراويةُ للمزادة وقولهم 

.يحمله الذي البعير باسم راؤية 
حمقا.يحمله الذي البعير فمي البست،، مظع االحمقي، ومثله 

المحنوهما الوصاءة، من وأصله االوصوءا واليد الوجه لغل ونولهم 
ونظفه.حئنه أي وصأه، وجهه الغاسل كأن والطانة، 

منالأرتذJاع وهي النجوة، من وأصله ٠استن٠حاء٠ بالحجارة للتمئح وقولهم 
كماقجو، ذمتا I فمالوا بنجوه، نز تحاجته قضاء أراد إذا الرجل وكان الأرض، 

أوالنجو موضع محح إذا استنجى، اقد نمالوا منه اشتموا ثم يتغوؤل، ذمت، ت قالوا 
الرجلوكان المهلمئن، الأرض من الواسع العلن وهر الغاممل، من و٠التغو٠ل٠ عنله، 

ئعوط،*قد أحدُث، من لكل فقيل الأرض، من غاتهلآ أتى حاجته قفاء أراد إذا 
وشعدرة، الحدين، فسمى الدور، بأفنية الحديث، يلمول وكانوا الدار، ثاء ت واالعدرة٠ 

وأصلهالكنيمؤ، ورالحز، ثاء، أي:  ٦٧ءذرة(أا، افه حلق أنتن )اليهود الحديث، 
وااالكنيم،أاحسا، الكنيف فسمي البساتين، في حوائجهم يقضون وكانوا السمتان، 

الكنفابمدثوا أن قل وكانوا ساتر، ت أي *كنيمؤ، للترس قيل ومحنه الساتر، أصله 
سرآبارأ الأرض في حمروا فلما والصحاري، التزاحانا في حوائجهم يمضون 
كنمآ.سميت، الحدمحث، 

افهقال أمجمتلث، وتآممتالث،، ثممتلث،، يمال؛ التعمد، أصله بالصعيد، ورالتيمم 
الكلمةلهذه استعمالهم كثر نم تعمدوا، أي؛ طناه صعيدأ ^فتيمموا وحل: عز 

به.يمد الأحيداميرألأنه وسمى القيد، ايفأ؛ والأمر لقه، ح =
وناحيتها٠الدار فناء رالعذ.رة: لدي. المتوفرة الحاJشة الكسي، في أحده لم )١( 
.٤٣الأنة الماء: سورة )٢( 



اومئةا_ك؛اب: ٥٨

•يالترايب والدين الوجه مح التمم صار حتن 

بها،ينع إذا بجنيه، البعير ردتع عن وهو الدسيعة، صنم انلأن ونولهم 
العطته.كثير أنه والمعنى 

وءحامييمنعه، أن عليه يحق ما يحمي أي• الحقيقة® حامي رفلأن وهولهم 
حمى.وعضب ، دمرل إذا ٦ أي الدمار، 

وهيالملحة، من مجأحوذ — اللام بتحقيق ملاحي، رعب المنوب رُن 
الثاض•

بيضاء.أي: ماذيه، والدنع أبيض، وااءنلماذي"أي; 
وواحدالركاب، وهي الإبل، على الشام من ثخنل كان لأنه ركاض• رزبت 

راحلة.الركاب 

منسوبرالممري، وكدللث، كدرأ، وص اإقهإا، معقم إلى نسب اكدري، والقطا 
•لص( طتر إل ترب وُالتبمي* محض(، أي• ئنر، طتر إل 

١الونثر إلى ب الأرقى؛التباتء، تسم لأنه رومحمي، الخريف معلر 
بنأند بن عمرو بن الهاللث، الحديد عمل من أول لأن اهالكي، والحداد 

رالقتون،.أمد لبني قتل ولدللث، حزيمة، 

ظهرمن والدأية فينقرها، الثبر العير دأية على يغ لأنه دأبه* ُابن الغراب 
نتعقئْ.الرحل ظلمة عليه تقع الن'ي الموضع البعير: 

علفه.رقت إلى العبر بها بمعلل اللممة  '•الجرة '١( 
مه.ليجد حفنه الأمر: على قلانآ ذمر ؛٢( 



٩٥ الناس أسماء أصول باب — ٦

 ٦ -cjLj الناسأسماء أصول ؛

النياتبأسماء المتمون 

 Iبالخوصى،تسه أو خوص له صعيف شجر وص الشام، واحدة نمامة
:، الأبرصزل بن مد مال الموت ، ;ه حشى وربم، 

ه'اك—ان.شه-ا فئ ا ضأنسرئم ;برا .  ٣٨
سامهل؛،بى وآخ—ر نث—٠٢، بى ودين عا لهن جعل

القمرية.ههنا والحمامة؛ 

٠عيلأن أم شجر وهو الثمر، واحدة محمرة! 
العصاه.من تجب نجئ وهي الطلح، واحدة طالحة! 

التلح.وهو الثياب، واحدة ت سامحة 

شجر.وهي العراد، واحدة عتادة! 

قيلومنه مشافرها، عنه يلصن الإبل أكلته إذا سن، وهو المرار، واحدة ت مرارة 
»بوآكلالمار«.

Iفه طن وهو الشاعر نال النعمان، سقاني وهو الشقر، واحدْ ت شقرة 

•شاكلها وما والنارجتل والنئل الخل ورق، الحوص؛ ر١( 
•غثره أو باب الخرقا؛ي أو الخلل أو المزجة وعي حصاصة جمع الخصاص؛ )٢( 
زيادأبو مضر، من الأدي، جشم بن عوف بن الأبرص بن مد ى' ق.  ٢٥نحو - . . . )٣( 

عنثانيه طقة المعدودة المجمهرات أصحاب أحد وهو وحكمائها، الجاهلية لهاة من شاعر 
ننلهحتى طويلا وصر ومنانفات، مناظرات معه وله التيس، امرأ عاصر العلقات، 

،( ١  ٨٨ت ٤ ع) . بؤسه يوم ش عليه وفد عندما المناور بن النعمان 
ننمة.واحدته القسي، منه تتخذ كانت شجر  '•النثم )٤( 
جاهليشاعر عمرو، أبو الكري، صعد بن سميان بن الخبد ين طرفة م؛ ق  ٦٠—  ٨٦نحو )٠( 

=ني فجعله هد بن صرو بالملك واتمل الحرين بائية في ولد الأولى، اليقة من 



المعرفةت كتاب ١.  ٦٠

*كالئقح دناآ المخيل نفلا .٠  ٣٩
المحتفلل.وهو العلمم، راحال٥ت علممة 

شعبة،عن داود، أبو حدثنا ت تال الطاتي، أحرم بن زيد حدثتي بقلة، ت حمزة 
كنتبملة ه اف رسول )كناني نال أنه مالك، بن أنس عن نضرة أبي عن جابر، عن 

بأكثرالحديث،* اءرس_>ا كتابي في هذا ذكريت، وقد . حمزة* ااأ؛ا تكنى وكان ، أحتنيها(ر 
.البيان هذا من 

الرجل.سس ربها شوك، له شجر وهو القتال، واحدة I ئتادة 

منوالثنم الرجل• ّص ربها الأرطى، شجرة وهي الثلم، واحدة نشة: 
الثلأم.واحد حجر، فهو اللام. كرت إذا - ونلمة العصاْ 

شجر.وص الأرش، واحدة ت أزطاة 
أراكه.بن عمرو أبو مي حموبها الأراك، واحدة أراكه؛ 
الرجل.سمي وبها ١^٠!،، واحدة رمثة؛ 

الطيربآمهاء المنمون 
الرجل.ّص وبها القفاه، هوية; 

الشيوانوهو العقم، من مأحوذ وهو الصقر، _ وصمها ه القافبقح - الئطامي 
ااصتاب.يشتهي كان إذا دْلما،، يقال، وغير0، للحم 

إلا١^^،، م، الأّم شذا وانق أسذ الرجل وام الخثل، ذم المقوب: 
تزبؤعنحو ينصرف، نإنه العربي من المثال هدا على كان وما ينصرف، لا أنه 

لأبياتبقتاله مها يأب وعمان( البحرين على )عامله المكعبر إلى بكتاب أرسله نم ندمانه، 
الشمملقته شعره أشهر هجر، يى شابآ المكبر فقتاله بها، هجاه ءلرفة أن المللثه بع 

(.٢٢٥أطلال؛مرتةئهعد.ع)م: لخولا طالعها: 
رنمعنه. اش رصي مالك بن لأنس متاتب باب المناب؛ كتاب في الترمذي أحرجه )١( 

(.٣٨٣٠)الحدث 



الاسأصماء أصول باب ّ

فيمختلف غير وم الفعل بمايع لا فإنه أوله في نزتدأ كان ؤإن لأنه وتعرب، 
معرفة.كان إذا صرفه 

العماب،.فرخ الهتم! 

الحمامة.الثندانة؛ 

الحمامة.عكرمة؛ 

الا<أءاعبأسماء مون الم
•الرجل ص دبه الموس من ثنل وهو الأمد، عيي؛ 
الرحلالنت يقال! بالعطية، بل ويقال! ارجل، محمي وبه الذب، أوس! 

الشاعر!قال اعتلمه. إذا اوما'، أووسه 
أزاأ3صمناي-او\ا،مشسأ - ٤ ٠ 

السلام!عاليه علي قول ومنه الأسد، حيدرة* 
هارو0 حنأئي نمتن افدى آما ه — ٤ ١ 

لشدته.الرجل سمي لأسد، ا — الفاء بضم — فرانمة 
٠الرحل سس ربه الدب، • ذوالة 

٠الرحل صمي ربه الأسد، قامة! 
التعالب.أش ت ئنلية 

الأمد.همم؛ 
الأمد.هزثمت! 

الأمد.الهزناس: 

أي٠ الخيمة والهتالة! عريص. نمل ذر مهم والمثقص جوفه. به أصاب ت بسهم حثأْ ( )١ 
الخيمة.عن يدلأ قاتلا سهمآ لأعطينك 



اوعرثة\_كظب: ٦٢

النص.وهو ا 'الصنم من أحذ الأسد، ت الصنم 
الأّاو.الدلإشز; 

الأسد.الحنق: 

•رالنيش* من الذب تهنئن 
الفل.كلثوم:

الهوامبأسمام المتمون 
منيمحاد محيء كل ١ أيفأ والحنس أ، حنالرجل ممي وبه الحته، الحنى. 

ؤصدته إذا الصيد٠ احنثت مال: والهوام، الطير 

يئن،يما لتثبثها بذللث، صصت، شيتان، وجمعها الرمل، في تكون داية ت شب 
الشاعورا،:قال عاليه 
،٢٢لهن  jULiنو\وجو كآثه ءشثهِ ني ي؛ ->ى -  ٤٢

•الرجل سما دبه الجرادة، حندبآ؛ 

درةمثقال ينمل ُؤذمى وجل■ ءزّ اش نال النمل، أصغر وهم، درق، جْع الدر• 
ذر•أبا دم درأ، ارّجل ص دبها ذرة، درل ت أي ، حيرأ^٠٦

الشاعر.ظسلأْ، بن أالتج_، ص وبه ،، ٤٢اضل: 
•مازن® *بنو ومنه النمل، بتض • المازل 

حويت.بن لساعده اليت هدا الجوالقي نسب )١( 
•الدبثب * والهميم المعشى• وم مدرج جمع * والمداد-ج ٠ بريقة الميف؛ أئر )٢( 
١^٧.الزلزلة: سورة )٣( 
والطيور.الدواب على تعيش كثترة أرجل ذات متململة دوية القرادت )٤( 
فيالفحص الملن أحد كان جاهلي، شاعر صري، بن مالك بن ءاس بن المثب رْ، 

أبووكنيته زهير، اممه ونيل راويته، الأعشى وكان ميمون، الأعشى ■حال، وهو الجاهلية، 
(.٢٢٥كةلأع)ي: 







٥٦ الناس أسماء أصول باب؛ ~ ٦

والكاتي;الأصمعي نال الأمعاء. وهي أنتاب، وجمعه نب، تمغثر ئثهت 
نتبة.واحدتها 

هدْ؛هر.يقال: واضمؤنثة، ، ^١٢٢تصغير ،: ١٧بن عامر 
الخلق،موس كان إذا صتاوءا ذو رفلأن نولهم من - بالغح - صباره بن عامر 

ومنهاصئ* تغزول للجماعن نل ومنه ووثب، قوائمه جمع إذا الفرس' *صبر ومنه 
الكتب«.الكتب• »إصتارك 

رشرحبيل*ت نال أنه عمر ين عنس عن الأصمعي بخط كتاب في وقرأت 
جرائلمثل 'إيلُ إلى متوبين وأهمهما نال؛ •شراجل'، وكيلك أعجمي، 
وحل.عز افه هو و»إل« ومكاتل 

الأبيض•والأزهر؛ أسود، س نريد مثل؛ مرحم، تحعر رأزهر* س رهثر؛ 
عمامته،لصفرة بالزيرنان بدر بن الزيرتان سمكب إنما ويقال' القمر، ت الربرتان 

،٠حصمزر واسمه صمرته، إذا الشيء® ؛ازبرئت يقال• 
!صر بن الله عبد قول ومنه له، والجاٌع للمال الكاسب هو I الحاريثإ 

رومان،ام لأمها عائشة أحي الحارث بن للطفل وكان بكر، أبي مولى مرة بن عامر )١( 
ههاف رصول •ع عامر وكان اش، ؛ي بمدب ممن وكان وأعتقه بكر أبو فاشتراه عامر وأصلم 

اشرحمه يومحثد واستشهد معونة، وبثر بير يوم وشهد يخدمه المدية، إلى هاجر حين 
^٢١٧١•

الغرسانمجن ئئد الهندام أبو الري، نم الغطفاني صبارة بن عاص م:  ١٣١إ. . . . )٣( 
ألفآيخمسين هبيرة ابن وجهه ثم الخارجي، شيبان لقتال، محمد بن روان انتدبه الشجعان، 

وست،عاص جيش نتقهقر ألفآ محطبة؛ُشرين فقاتله بأصبهان، ننزل، نسب، ين تحهلية لقتال 
(.٢٥٢.٢٠١تللضم.ع)م: عدد في 

تنيل نومه رزّاء من صحابي المعدي، التميمي بدر بن الربرنان ه—ت  ٤٥نحو - . . . )٤( 
فصيحآوكان عمر، زمن إلى فثبت نومه، صدتات اش رسول ولأم الحصين، اسمه 

(.٤١ت ^٤^٣ * ء*ٌاوية أيام وترفي شاعرآ 
=نشأ صحابي الرحمن، عبد أبو المدوي، الحطاب بن عمر بن اش عبد ه—ت ٣^١ — م ق  ١٠)٥( 



العرين-محاب: ١  ٦٦

.غداء تموت كأنك لاحرتك واعمل ، أبدا تعيش كأنك لدنياك ■^>^ ١٠
القصير*> كهمص 

صيل ت حمص 
.، كiJن٠١ بن الحارث ومنه غليظة، الأرض من قطعة ت كلدة 

معويعاد ثانية لغزل منها مص ما وهر والأكسية، الأحبية أنكاث أحد النكث! 
النكث.بن بشر ومنه الجديد، 

•الخم من المطح • المرر 
وجل:عز النه نال ونهلخه، حرنه أي: الشيءا اجتث قولك من جواب: 

،.الصحن؛١^١٥^١٢^١ ١٩■١^^؛ ؤوثمود 

جَاشرم•بن ربمي وت الأثر، لهو حزش، جمع حراش؛ 
وغيرهم.والكلاب الناس من الخق الخيفل هو الدرواس: 

للإماةمل دمنه الظهر، عر الجمل دالرزت لنائم، زافر بمض دئنم؛ رمر، 
عنمعلوول وعمر: أعهليته، أي: لهُ اةمت< ويقال زوافر• المرب• يحملن اللواتي 

عامجرأيفأ.

الإنسانواعمزا اللحم، من بينها مجا وهو الأسان، عمور واحد عمرو• 
الحلفهو إنما الننرك® يقال: ومنه وعنزك® عمزف افه اأءلال يقال واحد، واعمزه® 

الناسأفتى فيها• ووفاته ومولده مكة■ فح وشهد أبيه، •ع المدينة إلى وهاجر الإّلأم ى ف ~
(.١٠٨ع)٤؛ المحابة. س بمكة ترقى من وهوآحر سنة، ّ—ض الإملأم *ي 

الحكماءوأحد ءصرْ، فى المرب يب الثتفى، كلية بن الحارث ه؛ ■٥ نحو - . . .)١( 
يأمرالني. وكان إسلامه فى واختلفوا الإسلام، نل مولل■، الْلاتما، أهل من المشهورين 

(.١٥٧: ع)٢ عده. فنتف يأته أن علة ه بس 
الفجر:سورة )٢( 
منمشهور ناص مريم، أبو الجي صرد بن جحش بن حراش بن '•؛ما ُ•  ١٠١-•••)٣( 

(.١٤ع)"؟: • نْل يكاذب لم إنه • يمال، أعور كان الحديث،، في تفة الكوفة، أهل 



٦٧الناس اسماء أصول ت ياب — ٦

•ولئامه وجل م يقائه ننم هو افُ والعمر الرجل، سقاء 
■ل3تي بن سامه سمي وبها سامة، واحدها الذهب، عروق ت التام 

جهملكن لأنه ت له لقب وهو ثرزدئة، واحدها العجين، نطع • العرزدق 
الوجه.

م؛وا'الرجل نمي وبه أدم، من النانة أو الدابة عنق ُيا يكون حل الجرير؛ 
.احطز* الميل لكلاب قيل ومنه الأذن، وهوامترحاء الحطل، عن الأخطل! 

الخارق.دغل: 

البالي.الحبز و٠االرمةاا الرثة، ذو 
القصير؟واالح1زةاا حلزة! ابن 

وئررأس على الذي الخير أضأ وهي المفله، و٠الإطنابم® I الإطثاتة ابن 
القوس.

أطاله.إذا الناءا رطننح يقال الطويل، الطرماح! 
ننعبآ.الرجل سس ويه الإل، من الفحل ) الئصنب 
أوللأنه ، مهلهلا سسإ إنما ويقال! رققته، إذا اكيء؛• اهلمهك س مهلهذ؛ 

باليآ.حلقآ أو محمخيمآ، رقيقأ لكن إذا •ئزبأهنهات٠ ويقال الخعر رى أس 
يمرض،*يرش ت يقال التجارة، من التكسب وهو رالتقرش®، من ء3ص: 

منش-اءر فراس، أبو الدارمي، التعيمي صعصعة بن ءالسا بن يمام م! ١ ١ ' - . . . )١( 
صوكلأهما سلس، أبي بن بزمير يثبه اللغة، ش الأنر عفلم المرة، أمل س البلاء، 
أنمن أشد لهما ومهاجاته والأحطل، -م؛ر مع الأجار صاحب وهو الأولى، الهلبئة شعراء 

(.٩٣ع)خ; المئة. قارب رقد الثمرة. بائية في نوني ٠ تدكر 
أبوتغلمه، س جشم بمي س مرة، بن م؛ بن ربثعة بن عدي م: قّ ١ • ٠ تحو - ؤ . .)٢( 

نتلولما الشاعر، المس اعريء حال وهو الجاهلية، ني المرب أبطال س شاعر ليلى، 
بكروقاتع فكان، لأخيه، يثأر أن وآلي المهلهل نار المهلهل( )أخا كليا مرة بن جاس 
(.٢٢٠ت ع)٤ الهليقة. عالي وشعره سة، أربعتن دامت، الي ونغلي، 



ايعرنة_ىب: ١  ٦٨

■وجمع كب إذا ويمرش® 

لكن؛UU ،^vبن داوم أن وروى الحطو، تقارب ومحو رالدرمان* من دارم؛ 
فيهاولكن بخريطة، اتتتي بحر يا له• نقال، حمالة، في نوم أ؛اْ فاني بمحرا، مي ب

نمييذرم' جاءكم قد فقالا ثقلها، من تحتها تذوم وهو يحملها، بها فجاءْ مجال(، 
.، ilJJbدارمجأ 

سموابل ويقال! تثرن، أي• شنوءة٠ فيه 'رجل نوللث، من شنوءة؛ أزد 
.وتباعدواتشالأوا لأنهم 

 Iعليك،تجب أن غير من العطية ابتدأت إذا من وعو العطية، النوئل
.الرجلٌمي وبها اانا؛لة*، التْلوع لصلاة نيل ومنه 

مجنالمضيرة بل لا، ويقال؛ الطييح• امجضيزة ومنه لبياضه، ؛دللت، سمي مفر؛ 
به.تطثخ لأنها الحامجص، وهو الماصر، اللبن 

•الرجل سمي وبها ،، االأحأ ييفة ربيعة• 
طلتهم.إذا القوم* •ثرغئ نوللث، من مجأحوذ وهو ، الماء أسماء من ئارعة؛ 
المرأة.ّميت، وبها واحمرت، مدت إذا القوس عاتكة؛ 
المرأة.سين، وبها الملاءة، ريطة؛ 

المرأة.مميت وبه سحاب، الزثاب؛ 

ناعهالليل؛ وروبة لروب، الحامض من مه ئلش حمرة ت اللبن فروبة زذخ؛ 
الثاعرأم؛نول ومه الليل، روبة من عئا أهري، يقال؛ منه، 

ايانروني الثوم اه—م ألنفمز بس ثبمم ئبمم ا نأث- ٤ ٤ 

منهمنميم أشراف من بنوء جاهلي جد عدناذ<، من التبي، حظلة ين مالك بن، دارم ، ١١
(.٣٢٩الثLءرع)٢: الفرزدق نل ومن مشهوران، بطنان ا وهومددص مجاشع 

الأّأوى.خازم أبي بن لنر الجواليقي ب ضا المن )٣، 



الناسصفات س م باب: - ٧

عنشربوا ت ويقال مختلطوم الأنفس حثراء ت روثي ت ويقال وجدهم. ألفاهم! 
سإليه أسدوا بما أي! أهله، بروبة يقوم لا فلأن ويقال• وناموا• مكروا الرائب 

بمدأي: النيء، بها ض' الخشب من قلعة بالهمز - وروبة • مهموز غ؛ر حواتجهم، 
هذه.من بواحدة روبة سمى ؤإنما بها، 

واسمهبدلك، فمي المناهل، طوي مى أول طينا أن الأخار مله وروى 
هدانكف أدري ولت نمابت، واسمها بدلك،، ست، ، يمزدُت، مزادا وأن جنهمة، 

يقين.على فيهما التأؤيل همذا من أنا ولا الخرفان، 

الناسصفات ْن أخر باب: - ٧ 
ولاتنفح حة والمؤبذ؛ المربد، من مأخوذ وهو نكر0، في معزيي رجل 

وذي.

إذاأغدهء؛« القزم ااوءد.اث، هوللث، محن وهو الرجال، من الدنيء وهو اوعدا رجل 
خدمهم؟

تبرنإذا القاء، الخن يمال الثتس، وهو ،اللحن، من اء، الحنأمة 
٠رائحته 

الأصابععلى الرجل إبهام تميل أن وهو الزجل، في رالوكع* من اوكناءا أمة 
خارجا'•أصلها شخص فترى تزول حتى 

عطلكأنه اللأرت،ا اسم ومنه واستعبده، عثده • أى الصب،، تيمه امجتنم، رجل 
اللأت.

الشحمأذاب إذا الوجل، اجثمل يقال٠ الودك، من أصله نالوا! اجميل، رجل 
نييجري الثمن ماء أن يراد به الرجل ورصف بعينه، الودق والجميل• وأكله، 
وجهه•

جمعإذا الرجز، اصفلمح يقال! الودلتؤ، وهو الصليسا، من أيفآ و٠المالوباا 



المعرفةت كتاب ١.  ٧٠

تزيد بن الكمنت نول ومنه به، نيأتدم ودكها ليمج تجخها العظام 
تنطلبالعنال ثنخ وبات منزله الئئاء بزق واحنز هة_ 

ال4نليص:ونال 
صليناحمنت ما لعظام نرى يق رأس في ثاهض جريته -  ٤٦

زدكآ.أي: 
المرأةسميت ومنه والقي، التكسر، وهو الإنخناث، من مأحوذ االم«حنثر 

الئنز.ومنه حئأ، 
مثلالهلاك، وهو الثلت،، من مقعال ولد، لها يعش لم إذا امقلأت* امرأة 

وشما إلأ للت ل*لء، ومثاعه المسافر ران نال: أنه العرب، بعض عن وحكي مهلأك، 
تعالى«.اش 

الإمالة.والإضافة: ومال، عدل أي: ااضاف# من أخوذ م :

الصنع*في ما فلأن رأس قوللثج محن العقل، منتغزج كأنه أي: رجل 
٠استخرجه إدا 

وابنهآبنه الرجل رابننإ هوللث، من السوء، من بحلة مقروف، أي: ارمأ؛وناا رجل 
الحرم(فيه تؤبن )لا ه الله رمول مجلس وصف في الحديث، ومنه عبمه، إذا بشرا 
بسوء.ندكر لا أي: 

صالهاشمين، شام المنهل، أبو الأ-دى، حض بن زيد بن الكمين، م؛  ١٢٦-  ٦٠)١( 
واخارهاولغاتها العرب، ذادابا  tkJLpوكان الأموي، العصر ني اشتهر الكولة، أهل 

(.٢٣٣ت عر٥ ١ )الهاشميات،( شعره أشهر ، اللحمات، أصحاب، من وهو وأنسابها، 
مرة.بن حويلد راسمه الهذلي حراش لأبي المتح هذا • ■الجوااي٠ي، ؛ال،  ٢٢١
وكريكون وثم الجل، ني موضع أربع والشق: فرحها، والناهض: الكاب، الجريمة: )٣( 

العقابج.
بقبيح.يذكرن لا الحرم؛ فيه تؤبن لا ومعك، لدي■ المتوفرة الحديثية الكتسؤ في أحاو.ه لم )٤( 

(.١٧: )١ والأثر ١^^، ءريِ، ش الهاة 



١٧ والري1ح والأزمان رالجوم ا» الش ما معرئ باب; - ٨

٠الشريف ت راالماحال٠ 

الصموح.واالكريماث 

الحليم.وااوسالاا; 

العقل.والإرب': انمانل، واالأر.با: 
الجهل.والمه': الجاهل، واالثميبم، 

احننتايقال: العدد، وااالحتس_،،: الحسسج، ذو الرحال! من ورالحسيب، 

لقال.كما حب، والمعدود عددته، إدا وحايأُ وحسانا وحماا حسما اليء 
أي:كداء دحنٌم، عمللته الل؛كرر يقال ومنه مفن، والمنفوخى مضآء الورمح، ئففتج 

محاره لتفيعد الذي الرحال من الحاسيٌم، فكأل — المسن يمتح — وعدده قوره 'هملك، 
أشرانا.آباء يعد أو حسنة، وأفعالأ 

والرياحوا/أزمان واليحوم ااسماء في ما معرفة باب: . ٨ 
وللسحاب:امماءأ الست،! لقف، نيل ومحنه فأظنالثج، علاك ما كل 'المماءا! 

المحاب.محن متازكاهرا،_يريد تاء الثناء محن تعار! اف نال رصهاء،، 
نلكفي وجل ءزّ اش نال يضمها، الذي المجوم مدار وارالذالالث،ا! 

نن,تيااملا1، ونيل المعزل® انالكه قيل ومنه لاستدارته، علكا نثاه ، سبمحونه١٢
المرأة®.

متقابلان.الجنوب، في ونهلت، الشمال، في قهلّتا ءط1ان! وللذللث، 
الماء،نزج هي ويقال! الشم، كأثر لأنها مجرة ممبتط النجوم® وامجزة 

.السمأء باب ت ويقال 

•٩ الأية •' ق سورة )١( 
.٤٠الأية ؛ ص سورة )٢( 
.*حغسحه ت الرائي شرج )٣( 



١iiyiJl.كاب:  ٧٢

اشتال والقصور، الحمون الروج وأصل برج، واحدها الماءا وربردج 
والير،الحنز، وأسماؤها: ضآ ني كثز وتعالى: تارك 

والموس،والعقرب، والميزان، ة، والئنثالد، والأموالثزطان، والجوزاء، 
والحويت،.والدلو، والجدي، 

تالمنها، بمنزل ليلة كن القمر ينزل منزلأ، وعشرون شمانية القمرا وامنازل 
أنتزعم والعرب  ٢٢المد^مهلكالنزجون عاد حص منازل ققزئا» ؤوالممز تعالى: 
منها.منزل ني ليلة كل يآحد القمر لأن الأحد، نجوم وسميها لها، الأنواء 

رييعآالرب سمته ، ، الحرينالناس عند وهو الزبيع، أزمنة: أرتعه و'الأزمجنةاا 
ويحولهتيه، ، تختزف اكمار لأن حريفآ، الناس ونمام تيه، يكون المعلر أول لأن 
والربانى،العمر، النازل: هده من ونجومه الميزان، برأس النمس حلول عند 

حلولعند ويحوله ااالثتاءاا ثم والتلدة. والنعائم، والقولة، وااماو_،، والإكليل، 
ونعيالمعود، وتند بمإ، ونغد الدابح، تند ونجومه: الجدي، برأس المص 

ويحولهرالصيم،* نم والرثاء. المرحر، الدلو ومخ المقدم، الدلو وننخ الأحبية، 
المرحنان،ونجومه: — الربح الناس عند وهو — الحمل برأس الممس حلول عند 

الماسعند وهو ارالميظ* نم والدولع. والهنعة، والهقعة، والدتزان، والرئا، والطين، 
والئرف،السرة، ولحومه: ١لةزءلان، برأس الثمس حلول عند ويحوله الصيف، 

الأعزل.والئماك والخواء، والصؤزفة، والربرة، والجبيه، 

فييقابله آحر و٠للوغ الفجر مع الغرب في منها نجم مقوط اامء« ومعنى 
وذللن،دوءأ تنوء الخلمالمر ناء الخارب منط إذا لأنه ئوءأ محمي ؤإنما ساعته، من الشرق 
كأنهالمقومحل، الموء يجعل وبعضهم به، ناء فقد ناهض وكل النوء، هو المهوض 

والشرينالممانية وانقضاء يومأ، عشر ثلاته في منهأ نجم كل وسقوط الأضداد، من 

الآةا/ي.اوا،:ّورة )١( 
.٣٩الأة نز: ّورة )٢( 
حناه.وامحرنه؛ الثمز حرف )٣( 



٧٣والرياح والأزعان رالتجوم الا» ما،ي معره باب•' - ٨

وكانواالئئبلة، المة استئناف في الأول النجم إر الأمر يرجع ثم الستة، انقضاء مع 
بردأو حز أو ؤيح أو معلر ذلك عند وكان آحر وطلع نجم منها سقط إذا - يقولون 

افدقتل* ّطر معه يكن ولم ّقُأل فإن يعدم، الذي يشط أن إلى الساتهل إلى بوه ن
•أحوى' ورند كذا' نجم حرى 

ليلة،امتسز وريما ب، القمر لأسرار منه، ليلة آحر وانررْ* الشهر؛ا ورمرار 
■للتهن استسر وريما 

الشهس.من فيها المم لتبرؤ يدلك مميت الشهر، من ليلة آخر وااال؛تاء® 
أوفيها القمر لأئحاق يذك سميت الشهر، آخر من ليال ثلاث واالمحاق٠ 

الشهر.

فييصير أي: فيه، يدحلر الذي يثحر لأنه الشهر، من يوم آحر و»النحير0اا 
نحرم.

الشهر.آحر إلى ذللث، بعد قمر هو نم والثالثة، والثانية ليلة أول وءالهلأل® 
يدراوسمى عثره، لأرع البدر٠ اليلة ثم ، o^JLpتلاث ليلة الئوامء وءليلة 

وامتلائه،لتمامه يدرأ سمى ؤيقال؛ المانس_، تنجلها كأنه يالعللؤع الشص لمبادرته 
ومنتهاه،العدد تمام لأنها ادرة' درهم آلاف لعشرة نيل ومنه بذر، نهو نم شيء وكل 
عفليمة.أي: تدره" اعص نيل ومنه 

جمعغرر' أثلاث فتقول؛ باسم، منها ثلاث كل الشهر ليالي نمى والعرب 
اليوممنها يوم آحر لأن نتع' واثلاث مل،، واثلاث أوله، شيء: كل وغرة غرة 

تسصلأنها بيض، واثلاث العاشر، اليوم منها يوم أول لأن عشر' واثلاث التامع، 
يذللثجسميتج دئ، القياس وكان ليع' وأثلاث آخرها، إلى أولها س القمر يهللؤع 

وعنقهارأمها اسود إذا درعاء، أساة قيل ومنه ساترها، واييفاصن أوائلها، لاسوداد 
ذآدي،وأثلاث لوائها، -ينادس، وأثلاث لإظلامها، ظلم، وأثلاث ساتئها، واييص 

الشهر.أو القمر لأنمحاق محاق، وءثلاث يأنايا، لأنها 



المعرفةت كتاب — ١  ٧٤

ربؤ وجل• عر اف تال للقمر، وكيلك ®مثرثانء ولكمس 
والمغربان!والشتاء، الصيف مشرقا ذالمشرنان! - ، النئرشه١١ذرب المسريين 

السنة،من يوم أضر في الشمس ت الشتاء نمشرق والشتاء، الصيف مغريا 
مننحو على والمغربان نة، المن يوم أطول ني الشمس مطاع الصيم،! ومشرق 

قالوالمنربين، المشرنين هذين بين السنة جميع في ومغاربها الأيام ومشارق ذللت،. 
.، و\ذناث\وبهلإ المشارق برب يم ^٥١١ ت وجن، م اش 

•النجم ونجم طلع، إذا الس" رئجم ت يقال بالللؤع، انجمأ* النجم وسمي 
بنتهند نول ومنه طرئلث،، فقد ليلا أتاك •_ وكد ليلا، لأنه اطارفآا وسمي 

،٤١ارد،اكض شي ارِق طنئات لأة_ئخ
الطارقما أذراك ؤوت\ وجل• م افه قال وعلوم، سرقه في نجم أبانا أن تريد 

.٢ الةمؤه١ الشم 
مضيئة.أي! دماء٠ واليالة الأبيفى، والأنمئ! لثياصه، افمراْ القمر وسمي 
شبهالكاذب، الفجر وهو السرحان، هإأب منهما للأول يقال ت فجران والفجر 

ءالفجرهو الخاني والفجر اعتراصى، غير في صاعد ى ممثل لأنه السرحان نج، ين. 
.الصيح عمود وهو ويتتشر، يستْلر الذي الصادق، 

, ١٧الأية ت الرحمن سررة )١( 
.٤٠الآية اوعارج:مررة )٢( 
أييبن )معاوية الخلمة أم قرشية، صحابية ربيعة، ين عتبة بثت هند ى'  ١٤— . . . )٣( 

لقتلىمراثيها شعرها من عرف مجا وأكثر الجيد، الشعر مول جريثة فصيحة وكانتا محميان( 
وأجمارهاالردم قتال عل وحرصت التدملك ونهدت • لم تأن تل المشركين من بدر 

ا/ه(.مميرة.ع)\/;
الوسادة.وعي جمعن.رتث، التمارق٠■ )٤( 
٠٣الآظنآ_ الطارق: ّورة )٥( 
ا1ذن_،.المرحان: )٦( 



٧٥والرياح والأزمان والجوم الماء ني ما معرنة باب؛ - ٨

منلأنه ذكاء، رابن والمسح النار، ئدكو كما ئذكو لأنها اذكاءا للشمس؛ وتال 
والحواجبها'االطلؤع. ني منها ندو ما أول أو أعلاها، الشص• وُدرئ • صونها 

صوءها.النمس• ورإتاة . نواحيها

لها،الهالة*.يمال القمر حول و|الوارة• 

إذايمينك، عن وذللئ، الشام، ناحية من اتي وهم، 'االسمال'أ أربع• والرياح 
بواؤح،وحمعها ُابارحأا حارة الصيف، محي كانتا إذا وهم، العراق، قبلة امممبلتا 

وارالدبور•ءالقثول• وهي الشمس، مهللع من تأتي ورالمسا• تقابالها، ورالجنوب• 
ئكنن،لألها بذلك سميت اتتماء٠ فهي ريحتن نهى بتن حاء،تح رح وكل . مابلها

الأرح.هذْ مهاب عن عدلتا، أي؛ 
٠لياصه الدو إلى ب - مهموز عثر — درئ الواحد عظامها، التجومء وءدراري 

نعشبنالت، وال الصغرى، ئعش ينامتا جدى هو القبلة به تعرف الدى وارااجدى؛ا 
فمنينامتا، وثلامثا نعش، منها أرع ٠ تألثفها مثل عر قالكبرى؛ا يقرب الصغرىه 

واالالس_هاااآخرها، وهو ءالجذيء البنامحتا ومن المتقدمان، وهما الالهمددان٠ الأرع 
المثلجرى ونيه أبصارهم، به يمتحنون والاس الكبرى، نعش ؛تايت، في حبي كوكب 

•المم3ا الهاويريك، ريءا١٠فقيل 
ايصعتسميها والعامة الراعح، الثماك حلم، مستديرة كواكث، ورالمكة• 

هوت يقال يئدمه بكوكب، رامحآ ومحمي الرامح• الالسماك الفكة وقدام المساكين•، 
اللأنه أغزل محمي والشامئة، اليمانية الكواكب، بين ما حد الأعزث• ورالثماك رمحه، 
للاحر.كان كما معه ملاح 

أنجمثلاثة وهو الهلائر• اادأأر وبازاته أثافي، كألها أنجم ثلاثة الواغُ وراقنر 
ندويقولونI حناحته، منه اثنين يجعلون لألهم ُواغُ للأول قيل ؤإنما مصطفة، 
حثاحنه،منه اثنين يجعلون لألهم اءلاJر• للاحر ونيل دُع، كأنه إليه صمهما 

•الميزان•.نميها والعامة طاتر، كأنه سطهما قد ويقولون؛ 



المرئا.مماب: ٧٦

ه\ذةذ'ؤو\ءهلهايقال أحرى ٠النبموغاولهاكف ادرياكف الحضيب' و'الكنث 
الشرطين•س أسفل ويي 

لها:يقال :ئ، كواكب ثلاثة أثر؛ وعر الأيمن، اJجئة >ف ني و"النئوئ« 
.ررجلله: يقال نجم ق ا١٨٨وأسفل العئوق،، ارتواح وهي ُالأعلأمٌ 

كأنهأيدا تراه الأنق من ولقربه الكواكب،، عن منفرد أحمر كوكب وانهيل• 
١^٠١^١،:تال يضعلرب، 

^يمرق١٦الليل آخر مى بدا ما إدا كأنه نهيل بى لوحأ أرانب -  ٤٨
يرىوهو العراق، نلة تقبل مار يعن ومطالعه اليمانية، الكواكب، من وهو 

•أرمب بلاد من شيء في يرى ولا الرب، أرض جمح محا 
أرمينية.بلاد من شيء فى تغرب ولا بعدن، تغرب ثض؛ دربنات 

ليلة.عنزة بفخ بالعراق رويته وبين بالحجاز، رنهيل" روية ومحن 
يثلأٍثؤ.الم تبل الندة أيل عر يطلع التقرب* و،اةالب، 
بع.العقرب نلبإ نل الكوفة أهل على يُ؛لني والنسر 

بالعراق،رى لا كار، بيض كواكب خلفهما من مهل ملص نجزي وني 
٠االأعيار٠ الحجاز أهل يميها 

ومعوالأخرى'العمماءا الجو0ء، في وهي رالعبور* ا إحداهو٠الئريان٠ 
اثرتن.مرزما فهما ُالمرزمُ له يهال، كوكب منهما ة واحل" كل 

البواش:والستة ذكرناعا، وقد القمر، بها ينزل منها أربعة عثرة: واالتعود« 
مطر،وصعد التاؤع، ومعد الهمام، ومعد البهام، ومعد المللنا، ومعد ئاشزة، معد 
•متنامئة وهي ذرلع، ندر السمن رأي و كوكض كل ين كوكان، منها معد وكل 

العود.لحران الجواليقي نب )١( 
سقط،حى غليلا إلا بمكث، فلا الليل آتم ش يطلع مهيلا أن وذلك - يلوح ما أتم، لوحأ• ، ٢١

•العين نهرف كما يُلرف فهو 



٧٧داريبح والأزمان داتجوم ماء المم ما مرنة باب؛ - ٨

فيالعرب تذكرها الش الكواكب ُثاهير الممرن ومنازل الكواكب، فهده 
أشعارها.

والم؛ح،والنثترى، وحز، هم، مقال؛ تعالمح، اف ذكرها التمح، رالحثس* وأما 
الشمسكسر والمنازل البروج فهم، سير لأنها أ حنسماها ؤإنما وعهتارد، والرنره، 

أدله،إلى راجعأ كر البروج ُي،آجر أحدهما يرى بجا ترجع، ث أي تجس، ثم والقمر 
.الظباء تكنى كما تستتر، I أي ةىس، لأنها ركنآأ وسماها 

إلىأوله س وذلك اللبل، س وهمدء اللتل، ص قرع *نى يقال؛ الأويايت،؛ 
معوهم، آحره، واللهجة؛ مآحيرْ، أول ،؛ ,٣١وجهنه ونطه، ،؛ ٣١وجوز ثلثه• 

الصلاةعند والئوير: الأعر، النحر واثمة: الفجر، مع والتينة الئحر، 
حينمن والضحى! الليل، نواي الأسود؛ والخبل المهار، بياصى الأبيض؛ والخيهل 

الزوال،وم؛؛، إلمح، - ممدود - الفثحاء ذللث، وبعد النهار، ارماع إلم، الشمس تطلع 
والعنئ:والثضئ الأصيل، نهو ذللث، بعد وما العصر، فرب إلى الزوال محن والهاجرة؛ 

سثمان؛وهما للمغيب، الشمس حنحت إذا والجنوح؛ الطثل ثم الشمس، تهلفيل إلى 
ثمالعشاء، صلاة ونت إلؤر الشمس غروب لدن مجن، فالأحمر؛ والأبيض، الأحمر، 

الليل.نصف إلى الأبيض وسم، يغيب، 
نصفسزب واالماُر* العبي، شرب و'رااعبوذا'' الغداة، ثرب وُالءثبوحُ 

الفجر.يطلمر حين وُالجاشربم' النهار، 

عندوهو ، ٢١^٥٣١حشر إذا نحرا سرب لأنها جابريه سمت زيد؛ أبو نال 
الفجر٠طلؤع 

أحقابوح٠ها٠ الدهر، واالحمبا حمة، واحدها الننول، وااالحمإاا 
ثلاثون.I ويقال منة، هولمانون يقال! واالمنا 

•العروبة يوم الجمعة؛ ويوم 

•وانفلق طي • الصح حشر 



اومئن\_مماب: ٧٨

ومطفيءوبر، ولحيهما وصقترث، صى، ت حمسة العرب عند العجوز* ورأثام 
نيوهي ةلا،! كناّابن قال عندهم، الصحيحة الرواية هد0 الئنن، ومكفيء الجمر، 

الحر.ؤإمال( البرد لانصراف الصزثة وسميت الصزنة، ئوء 

بمنى،فيه بمقرول الناس لأن بعدة، رالمئ* ويوم الأصحى، يوم *اشحر* ويوم 
ارالمنلومان،*والأيام •قنجلص، فيه بمفروف الناس لأن بعدم، الذي اليوم 'رالتقر" ويوم 
لحوملأن يذلك، سميت التشريق، أيام االمعدودات* والأيام الحجة، ذي عشر 

وقال. ئغتر* كينا بير ®أشرق ت كولهم ذس، سست، ت ويقال • فيهاتسرق الأضاحي 
الش٠س.ثشرق حتى تنحر لا الهدي لأن ؛دلك، سميت، ت الأعرابي ابن 

لكله.اللل مير ورالإنآذ* لكله، المهار ّير و»التاوين،* 
الصيف،،مو في ميزتهم واالدذثه« الشتاء، أول في مزنهم الثومء وررنبمه 

المّيف.ش واصاتفتهلم* 

يلهثم »الئ؛يإ« 1يه تم الشاء، إنئال عند الأول الربع مطر ،رالو'نمتي« النطر: 
الغز.شدة في اتي الذي رالخميز* ثم »الض،« 

مزعي،وشهر رى، وشهر ئزى، شهر ت الرب تقول الندى، وُالوى'ت 
١اJزى* للعنق ويقال بالماء، بنلته إذاالثريق* ارئرًنتاؤيقال؛ 

لأنهائدى• اكحم وتنمي يكون، بالمطر لأنه ائدى* النتق نمى والعرب 
•، احمرلأبن قال يكون، بالنبت 

الوولةشعراء عن الأيوي، المازني الأعر عين. ين اه عيد ين محمي. ى  ٢٠٧—  ١٢٣)١( 
راؤيةالناس، وأيام يالعريية عالمآ وكان والهجاء الملح شعره في يجتنب، كان العباصبة، 
(.٢٢١: ع)آ الشرا،. س وغم. للكميتؤ 

ليجف.الشص ش وبعله مدد، ت اللحم شرق )٢( 
شعراءمن كان مخضرم شاعر الخناب، ائو الباهلي، احمر ين عمرو -؛ ٠٦٠نحو - . . . )٣( 

عمر؛ي م،داتح وله عييه- وحدى وأمتإ الروم، *ي مغاذي دءزّا واسلم، الجاهليه، 
وكانالإسلامحن، من الثالثة الطقة ني ملام اين وعد، الوليد، ين وحالي وعلي وعثمان 

.( ٧٣-  ٧٢؛ ع)ه شعر،. ؛ي الغريب، من يكثر 



٧٩البات ه_؛1ب: 

،ونميرال نتنه ني الندى ئنلى الندى تضربه ألنرد العدابا يور — ٤ ٩
الشحم.ت الثاني والندى المطر، ت الأول غالندى 

الشاعرنال ينزل، الماء •ن لأنه انناءا للمهلرت ويهولون 

اناعصوا انكنإذ رَغشائ نوم بأزض الئناث ذذ'ذآ إذا - ٥ ٠ 
الشاعرIقال الئتل، يكون ومنه رالوابز* واشده! ءالطن® الطرت وأصعف 

ز:يصخائوا نإن خائ، ذبموا إن مائائالهو'اداينظ 

وابخنمها نز ؤدا0 تعالى؛ اف وقال حال، كل ني علهم يزيد أنه يريد 
أوقد.١^ ١^ كير أكلها أن يريد 

الضأن؟-باب: 

حشيش.رطبا له يقال ولا اليابس، هو وا١ااحشيش® الئطّ_،، هو ءالحلأ، 

عراش تال ساق، على يكن لم ما وارال؛جمُ ساق، على كان ما واالئجر٠ 
ؤؤالهزواتيئبمدانهلْ،.وحز: 

بمفر،ثم ئبلر أبيض يكون الأصفر، وارالرئرأ الأبيض، النبن،؛ من ورالنور* 
الأعرابي.ابن قول هدا 

المرعى.و»الأب«: 

رسمتها.سرعتها قي الوحشي بالثور ناتته ثب ومقهلعها، الرملة مترق ت العياب )١( 
الحكماء.معري مالك، بن معاوية هو • الجواليقي تال )٢( 
وهي- بديمة أتوا إن أي ت دبمواوإن الهاطل• المطر والئتل: الكريم• النرس الجواد؛ )٣( 

بالوابل،أك، جائرا وإن ال-بمة، من اغزر رهو بالجود أتى - وأكثر وليلة يومأ —كون مع مهلر 
اكلر.الضخم الثديي المعلر وهو 

.٢٦٥الأة: القرة ّورة رإ( 
٦.الأية الرحمن؛ صورة )٥( 



المعرفةا-'ك1ب:  ٨٠

•وجهها المرأة عثرت • قيل ومنه ا 'العمرة ت له يقال ورالورس' 

النت،بهار الين، جرئ درالخزاس" الر، ياسمن د٠الظثاناا 
ال؛ت.رئاذ * JaUl'jالبن، تهنا«ج واالنم،اا 

البابوج،و''الأئحوا0اا يشبهه، نبت، هو بل ويقال• الجرجير، و'رالأيهقان'' 
تالالأحْلل:ص\ذ»و'\ب ويقال: 

عئارتنت مس حاوج أو بالورس ئنتسزن المئاص ئدى من كأنه —  ٥٢
وهوان، الأسنواالح_تءىاا ادروج، البورالح—وك' الحنينوق، ورالذرق، 

-تحزالحلة العزب: تقول حلا، ما واالحلة٠ النبت، من ملح ما وُالحمفىُ الحمقى، 
واالثتدح*البر، بصل وءالعننل* الثياب، وااالمجن« فاكبمها، والحمض الإبل، 

والخوامرجاه• مى أحمق افلاذ الناس: يقول ومنه راإرجلهاا، وهي الحمقاء، البقلة 
بالفارسةوأصلها >الم3تازصا< أيضأ وهي الزطثة، وارالقذس_،ا رجلمهء، امى يقولون: 
ويقال:الأينتع، هو ويقال: الأحوين، دم الوسيمه، و'االمظإماا إنبنت، 

مهموز،مقصور الحناء، ورالتتنأا الزعفران، واالنيهمانا واالجاديا، المم، هو 
الثعلب،عنب مقصور: ورالفنا* الخفمي، واالغنل* واالت»اناا يول،، وهو

ثقاتقواالئقر١ البردي، مهموز: معمور وءالحفأ، يشبهه، نبث، هو ويقال: 
خيار،كأنه الكبر أصول نى ينبن، شيء وارالثنف، نقرة، واحده التعمان، 

البادية،شجر من محليب شجر واالئئد، البحر، جزر ورالئسط، البر، جرر و'االجراب،ُ 
الدوم،وهو وئله، واحدته المقل، شجر ورالوئل* رندا، الود سموا وربما 

شجرورالشؤع، الخلاف، و'الصذصافا حشالة، واحدته بعينه الممل ورالحنل، 
وارالشتتيااالصبر، وااادقر،ا الخضراء، الحته و٠االثفماا الفزصاد، هو وارالشتاا البان، 

وارالعنمز،الأحمر، الصمغ ورالصزب، حبه، وارالهبيدُ *الحطبانء، وهو الحنظل، 
الأصمعي:نال الكرم، ورالررجون' ٠الجقنة* وكدللث، الكرم، وارالحبلة، المرزجوش، 

الخوخ،واالفزساان،ا الدم،، لون أي: زركون، بالفارّية وهو الخمر، وهو 
أكلمحدمى ئلبه برة ان أحب )من ه■' اليي نول ومنه التين، وارالبمس" 



٨١اسل -باب: ١١

مهالأنهار شطوط على نبت ما ورالنترى، البري، النير و»الصادا اليى(لأأ، 
وعظم.

اشكةل٢اأسْاء -ناب: ١٠
وءالنولءالناش، يشيه شيء وم الئلر، وارالجلثانء العدس، ٠البااس٠ 

الجازرص،واالئحن» رالك3وتا الكزبرة ورالممدة، ال1نسمُ، و»الفلنلأن« الثائلأ، 
ال^^نار،~محب وُالإحرف^ةأا ال^رب، صغار المسر رنق الجير من صرُب والالاتال٠ت٠ 

القرطم•لص 

-باب:١١

تيبسالش ورالكرتة' كزانيف، وجمعها سس، الحم، الئعفة أصل ٠رالكتئافةاا 
وااالكثزأ(،عسيب، واحدها الثعف،، وارالنن_،اا وارالجريدا، ،، الكتفمثل فتصير 

الخلوصغار ثالبأ، والجمع وفنثها، وئلبها، الخالة، علب وهو الجمار، واالجاJبا 
انشقفإذا اااLايا الخل حمل وأول، ودية، واحدها المسيل، وارالودي؛ رالأياءا، 

اسدارإذا رالجداوا ثم االثثأُبا تم االث1حاا تم رالإءرصا وهو االصخك،« فهو 
أزهىأقال،ت احم، إذا ءالزهو® ثم عظم، إذا ارالثنئ٠ ثم يشتد، أن فبل واحفبمز 
فهيالدئث، قبل من نلالئ، كان فإن *موكب* فهو الإرطاب، من نقعل فيه بدت فإذا يزهى، 

ارمجزعة®فهي نممها الإرطاب، باغ فإذا ندة٠ J٠نهي لأنت، فإذا االتئ.نود-إ® وهو 
امننبتة■.فهي الإرطاب، فإذاعمهااحلقانة• ثلثيهافهي ؛1^ فإذا

٠الصمت*الدبس يسمون الحجاز وأهل حلة• واحده اللم،، وااالحاو_ا® 
.واالعمار٠ 

يثببالتمن' شيء هو لتل المحن• دابمس• • اا-تم، المتونرة الحديين الكتب، ني أصْ لم )١( 
(.١٥٢; )١ والأثر الحديث، رب ني الهايه العدس. هو ونل التض، 

الأرض.من تخرج الك، الموب، العملية؛ )٢( 



المعرنةت كتاب — ١  ٨٢

النخل.تلقح ورالإيار®• 
وأالقطاع1وأالجراما و»الثراما ورالجدادا وأالغاوادأ ورالياب* ورالجاب! 

و1القطاع|ممالئنام.
فذ•يقال ولا المحال وهو 

.وأإهانااوعودها الكياسة، واااعاوق،ا نممها، المحلة واالعدق،ا 

البمر.عليه ما و»انممحال« وااثراخ« 
أيضآ.^^^٠، ١١سمى ويرالمزتدا صرم إذا فيه يجمع الذي اكر وموضع 
له.واحد ولا و٠الحائس٠ ءالصورا المخل وجنلع 

الإناثمنه شهر ما ذكور باب: - ١ ٢ 

نراخها،من الذم وارالئللث،® تنموب، واحدها الخجل، ذكور ٠الفناةيب١١ 
والأشنلكة.

الختارى.ذم واالمبا 

الثماري.ذم حرا وأماق 
الصدى.هو ويقال! الثوم، ذي وءالمثاد، 

أميرها.وهو المحل ذم وااليننوباا 

٠العنظتاء٠سيبويه كتاب نى وقرأته الماد، ذي و٠النثظب٠ واالحظ_،ا، 
,الئنم أضآ  ٠٠٠الخام,، ندى - الظاء متح - الخظ، فأما المد، 

.العظاء ذم و١العصننوءل٠ 

الض٦اع.ذم واالصبماداا 



٨٣الذكور من شهر L إناث باب: - ١٣

ذكرالأص.و«الأتيل« 
العقارب.ذكر 

الشاعر:قال الثعالب، ذكر و»المحنا0« 
\د\بصش ثالمت، نن ذث قد امحاف؛->ف؟ ثرن أرَب -  ٥٣

_الحاء وسكين اللام  kiLبنحر- ناحفاة والأش ، الثلاحف—، ذكر و٠العنلما 
نلحفية.ؤيقال: 

الضئايع.ذكر واااعالجوم٠ 
الشاعر:نال اكافد، ذكر واالننهلم* 

نيمظهر على شي لئرجنذ تبما النداوة أنتاب جد لخن -  ٥٤
حزان.وجمعه الأرانب، من اككر ورالحرز" 

ذكرالائر'اج.و»الحططان« 
ذكرالممام.واال٤ليما 
المانتر.ذكر ^١^^ و»اط 

الذكورمنه شهر ما إGث باب: -  ١٣

وأذذةأ.اسلهةأ الوئاب من الأنثى 
ةا.واJنiJارملة• اكعاو_، من والأنى 

ييولأرب فقال؛ عاليه، يبول ثعلبانآ يومأ فرأتمآ صليم ليني همكآ يدن كان أرجلا نمته )١( 
قتال:اسعلث،؟ ما نقال؛ الني.، أتى ثم نكرم، ءال؛ه قد ثم اليتر، • • براّه اكعلمان 

إصلامه.وحن فأسلم ربه، همد بن راشد أتت فقال؛ العزى، عيل. ن غاوي 
ه،،ك



العرين١-'محاب:  ٨٤

فهيكثرت فإذا النشر، إلى ^١^٠ ١١وثلاث  ٠٠٧^الوعول من والأش 
الاص

و»فندة«.»غنة« القرود من والأش 
.الأواب من والأنثى 

.ارلئو0اا العقبان من والأنثى 

وبالهمزة.الباء ضم البوة؛ الأسود من والأنثى 
العصافيراغضنورة|.من والأنثى 

. ٠١االممور مجن والأنثى 
.الضمالع ومن 

.'i_،' القنافذ ومن 

.وربردونة" ُبردونٌ ويقال 

جمعهويشكل واحده، يعرف ما بابان - ١ ٤ 

لهمايعرف ولا ُءواتن' جمعه اال<ممن* وكذلاائ، ادواحزا، جمعه 
الغبار.والعثان؛ نغلير، 

.اعشار* وجمعها •^؛^١٠٠ اماسااوناقة وجمعها قناء، امرأة 

الكترتقول: والصغرى، الكبرى مثل اذزا والدنيا "روى®، رذيا وجمع 
•ُجلل* جمعها - العظتم الأم ومحو - الجرأ وكذلك • والصنو 

■ُكروانُ جمعه والكروان 

•ُما؛'ُ جمعها والمرآة 

لزنة.جمع كأنه قياس، غير على ثعل، مثال على جمعها'لومُ الديغ واللأمة 



٨٥واحد، ويشكل جععه ؛^٠-> ما■' باب - ١٥

و»حذ1ن».*حدج جمعها الطائر والحدأة 
•نياس غير على اراليثنى* وجمعه طائر والبلنوص 

غيرعلى وااأ-حاظ• واأ•حظا١ القياس، على واأحظا ا-نظوظ• جمعه الحظ 
ناص•

السينينإحدى من فأدلوا السين، أصلها لأن - بالين اطناس، والجمع طتسنت 
فردذتالألنن، بينهما زق جمعت فإذا الكلمة، آحر فى لاجتماعهما استقالا تاء، 

مدنسة،ت تصغيرها فى تقول أنك وذلك صدس، أصلها ءمتء ومثلها الين، 
أهنت.إذا وطسبسة، طثنس ت وتقول 

وءأحادا،وأحد واأسستاا، واسبوت، صيت االأJامات. جمع م، لتقول 
للواحدبي لفظ كأنه تجمعه أن أحببت فإن مثنى، لأنه يجمع، ولا يثنى لا ورالاثنانء 

وءاحمناءاوحميس و٠رأزيعاوات٠، وأربعاء وا١JلأJاواتاا، ونلاثاء *أثانين•، هلت، 
واجمع،.وايننات، وات-ثمثن، و^أحمنة، 

وأأصمارأ،رصفت واالمأحئماتا، المحئم هو Iالشهور،; جمع في وتقول 
ورحنارمضان،، ورسهور رمضان شهر وكدللتا ر؛حه، واتهور ر؛حُ واثهر 

ادياتأوأجمؤات، انوارمقواأر؛عة، اأر؛ع_اءا قلت افردت فإن واارجا'سا،، 
الكلأوربح الحجة،، واذوات الثنية، واذوات و'شواويلا واشوالأت، واشعبانات، 

كانؤإذا انميأ، تجمع مجْلرا كان إذا والماء اأر؛عاء، الجدول وربح ^؛**، ١٠يجمع 
امموات،.نفها الماء 

واحدهويشكل حمعه، يعوق ما باب: - ١ ٠ 

وُذروحُلوُذراحُ ٠درحرح٠ واحدها الدرارح 
مصبئ.المضزان وواحد الميم، بفم امصتانا واحدها والمارين 

مملير.براد متهعلة الاوياد_، من اعفلم حمراء حشرة الذراح؛ )١( 





٨٧حلقها من يستحب رما الغل، م ما 4عرىن باب:  ٠١٦

حلقهامن يستحب وما القيل، في ما معرفة باب؛ - ١ ٦
•امحترحاوهما وهو االأحداا فيهما ؤيكره والانتصاب، الدئئ الأذنين ني يستحب 

الشام:قال 

أ»_لأملا،ألمزايح ك_الآذائه_ا ذابمن النقع ئنظير من ثخئ-ص .  ٥٦
وقصرها،الناصية خفة وهو االئما٠ فيها ويكرْ الئثؤغ، ازصية في ؤيستمب 

عبيد;قال 

الثبتبا وجههض تنشى را مبيا حلمهنمثر -  ٥٧

جندلبن نلأمة وقال الناصية. وهوشعر 

،٤٢^٢٠الم ي دواء بمطي تغل ولا أثى ولا انمى لنز -  ٥٨
الشام:قال محمود. والحمير البغال في والثما 

وحدهبنسيج ئ__تدى سمواء زي؛ ببمعثجرأ يه جاءت ء  ٥٩
بغلة.يعني السريعة عهنا تغزاء كبمازرا"،: ابن قال 

والمحمودالشعر، كثرة في المقوطة وهي االعناء* النواصي من أيضأ ويكر0 

الغبار.والشر: التشر، المطرق المطر: )١( 
ّومحلول لكثرتي ينفرج أي السا؛ رحهها عن لينشق واملأ. اكم اللحم: صبر )٢( 
الممي،سعد بن كب بتي من صري، صد بن جندل، بن سلامة ق  ٢٣نحو - ؟ .ّ )٣( 

عالخل. وصاف من وعو وجودة، حكمة شعر، ئي القرصان، من جاعلي شام مالك. أبو 

الحلقالضعيف والغل؛ احديداب، أنفه ش الذي والأض؛ الناصية، الخفيف الأصفى: )٤( 
به،موثرأ كان إذا مقفى وعو به، آثرته إذا وكدا يكدا وأنضيتي المحاصرتين، المضعلرب 
المنزل.اعل والكن: وتنهد، ري اال.ى والمريوب: 

تعدو،وتردي* الحنلثا، تحت يديرعا أن غير من رأصه على المامة يلف الدي المعتجز: )ه( 
ل.نغلير لا أي وحد،: وبنج 

أجمد•بن معد أم كيان بن اعوصالح المولفخ يعب الني كسان عوابن من ادري لا )٦( 



المعرنتت .كتاب ١  ٨٨

.•الجنلة، وعى المعتدلة، منها 
العتقعلامات من وذللث، وارالئJتا وءالملأنهء ، االأسالة®ر الحد ني وتب 

والكرم.

القيسIامرؤ تال ولذلك ااJثعة٠، الجبهة في ويتحت، 
د.لأالمقنانع الصحينه المج_س زاة ك>«ت•جنهه لها . ٦ ٠ 

اتيس•دالمجىت 
تدواد أبو تال وارالحد0،ا رالئنوا العين فى ويستحب 

ةإل—ى.نزغاللمزف اث—ح طي طوب- ٦ ١ 
،بر والمالئوب والعن ب . والأتكالط__نف يد حي. 

فيهاعيبآ ذلك وليس ٢ واالمصا١ وااإنيسا >بالذ؛ل* يصفونها وهم 
)، الحنناءر قالت لعرة. تفعاله وإنما هوحلمة، ولا 

اشوَاوي^،شيا بالحدود بارى ملأ الختل نأيت أف زلئا -  ٦٢
فيالربو فكتم الثفمي عليه ءس خاق إدا لأته ٠الث^٠ةأا المنحر في ويهستحهب 

منخره.شى وربما كابء، ثرس وُهو الذرسٌ كبا ائد دلك عند له فيقال جوفه، 

والأّتواء.الملاسة الأسالأ: )١( 
العاملت المقتدر رالصاغ جوانبه، من أحذ أي ت وحدنه الترس، • رالمجن الفلهر، الراة؛ )٢( 

الحاذق.

-نإليه مادرْ الصيد، عر الكلج، وثوب ترتب  JJالطرف، رافع أي الطرف: طامح )٣( 
الفضة.بصفاء لونه صفاء شبه فضة، ص موار والقلبا: نشاطه، 

عينهبموحر نغلر فلأن: وشرس الحاجب، أو الأنف على سوادها إتبال • العتن ر القل )٤( 
وصانت،.عينه غارت ثلان؛ وخوص تكيرأوينيطأ. 

 )٠( . i . —شواعرأشهر سليم، بتي من الشريد، بن الحارث بن عمرو ينته تماضر ه؛  ٢٤
شعرهاأكثر فأسلمت، الإسلام وأيركتؤ الجاهلي، المهد في عمرها أكثر عاشت الخرب، 
(.٨٦ع)آ: ومعاوية. صخر لأحويها رثاوها وأجوده 

عاليةجمع والوالي• شباة، والواحد: الأسنة، أطراف والثبا: وتسابق، تعارض ناري• )٦( 
الرمح•دما 



٨٩خلتها من تحب مبوما الغل، م ما سرنت باب: - ١ ٦

بمسم,ْ-بم.ت:مممحصء 
تآخر وغال 

٠الثميص جنسر ثنن منخر لها ٠ - ٦ ٤ 
الشاعر:تال الثنت، وم الأقوام ني ويستحب 

ئت_نلأ،العيار قوين أسيلر اللجام عيار ثمحسئ مريت -  ٦٥
ومحوذلك يريد وكيف ا الخد نمير أته الثجاما١ عيار رئصير يقوله: يرد لم 

منشدئته مشى وأن هريت، أنه أراد ولكنه الزمن*؟ عذار طويل ُأسل ت ينول 
الالرمن لأن الزمن* عيار اطويل ت نال ثم لجامه، عيار نمر نمد متطيل، الجانبين 

وتالحده، لطول طويل رسه فعذار اللجام، فأس يدخل كما منه شيء نته في يدخل 

الئكيمل٣،ه فيتضسل م>سجافإ ^*1 كالجوالق ماوناء وهي '- ٦٦
:١^١٤٢محل وقال اللجام. ض الثكيم: 

تدبْ،ك ثن كاك تلق نإذ نائح تزب أغطانه ض كأن -  ٦٧

نمه.تتاح حش أجهدْ ونهر•؛ والثعلب. الضح جحر الوجارت  ٢١)
الفرص.خد على اللجام من صال ما العذار؛ )٢( 
ميا إنأموه، الختل من ينال ولا معة، نمها وني ٍلول، رامها »ي التي الشومحاء: )٣( 

النبيحة،وتكون الحنة نكرن الأخداد من نهو شومحاء امرأة نيل؛ فإذا للاش، صفة 
لمه،بالجوالق فها وشه ونحو،. القح نته يوضح ونحو• الخنس من وعاء والجوالق؛ 

واصع.أجوف ومثجاف؛ 
دمفحل جاض شام نما، بكا ُن تحب، بن م؛-" بن طفل ى نا  ١٣نحو - • • •  ٢٤١

عرممقتل بعد ومات ملس، أبي بن وزهتر الجعدي النا؛،نة عاصر للخيل، العرب اوصف 
(.٢٢٨ساناع)م: بن 

فلااليثر، يدخل الدي وهو الماح وبثوب بالعرقا ابتل وتد — جلده شه نواحيه، : ١ءهلافه )٥( 
ًمتت واللحي! ج)أ*أ(ا فابتل. شي• مائها من علته دم الدلو جدين فكلما الد.لو، 



المرين١-كاب: ٩٠

تالواالجنأةا أالقصرأ نيها ريكرْ وراللض* رالطرل* العق في ويستحب 
١^١١٢:

النمسمإرك—المنن، كتمن إلى بان بغصن العنان ئلاعثه .  ٦٨
منطستؤ فدعا بالأعناق، و٠رالهجنا١ االعثاقا بين ، ربيعة١ بن نلنان فرق وفد 

ثمنثثكه تتى فما واحدأ، واحدا إليها الخيل ثلمت، تم بالأرض، فوصعنن، ماء 
الهجناعناق في لأن وذللت، عتيتآ، جعله نثتكه تثن ولم شرب وما هجنه، شرب 
سنابكها.شي حتى الحالة تللث، على الماء تنال لا فهي ننرأ 

الضبي١فال والكاهل. والحارك الكممين ارماع وسمي، 
ووممستارإش__ناف إئ__تاع ال نح فيه أنؤع، وكاهل . ٦٩

الئنرف،.واالنهمعا: 
إذاإليه يتساند لأنه كاهله، في عتقه، رمركب يشتد أن الغرس س ؤبستحب 

صليه.فى ورجليه وركيه ويشتدرحموا0الأنهمامعلق أحض، 

^١١٠٢١أبو قال الصدر، 'عرض وينحب 

وغيره.سان الإنمن اللحيآن =
التهدى.انمشب بن لخالد الست، ^ا الجوالقي: ب )١( 
المرض،.I رالثميم واعتداله، محلوله في بان كغصن بجيد المنان تلاعب النشيء1ة الملاعبة؛ )٢( 
فتوحشهد القضاة القادة من صحايي الباهالي، يزيد بن ربيعة بن سلمان ى'  ٣٠— . ..)٣( 

عثمان،زمن في أرميب غزو ولي نم الكوفة على عمر واستقصاء الخرادا ومكن الشام 
(.١١١لها.ع)م: واستشهد 

الحافر.>ف المك: )٤( 
بنلزمر البيت هدا الجوالثقي نسب وتد المؤلف. يعب الذي الضبي هدا من أدري لا )٥، 

الضبي.عسعود 
والتقيسب,،Iفقرات، ت فيه الأعلى الثلث وهو الخنق، يلي مما الظهر مقدم الكاهل• )٦، 

دسالرجاز أكابر ص وائل، بن بكر بك، س المجلي، ندامة بن الممل >ت  ١٣٠- • ■ ■ • )٧( 
ين=اّلك عبد مجالس يحضر وكان الأموي، العمر ثي نغ للشعر، إنثادأ الناس أحن 



حلههامن يستحب رما الخل، م ما مرفأ باب; - '١ 

را،*كنك1وبم عريص الجوف تممج * -  ٧٠
فيهمافيستحب - واحد شيء رهما _ والزور الجوجو فأما الصدر، و٠الكلكل٠ 

الغا.ديلآ،:نبمة بن اث عد قال الضيق. 
،صراسل طئ مديد اللتان رحب زوره نحنق القث_ات ممم_ارب . ٧١

الطن،جودة والصرس؛ بالحجارة، البئر طوثت، كما طوئ أنه يريد قال؛ 
دقإذا الفرس إن ليقال• بجنهما' ومّق اللتان، ومعة الزور بضيق ترى كما ئونثه 
لجريه.أجود كان برفقام وتقارب جرجوْ 

ئطامنوهو ارالدن® ويكره فيه. ذلل؛، ؤيحمد النان® اا؛ارماع أيضأ ويوصف 
العيوب.أمحوأ وهدا الأرقى، س ردئوه الصدر 

الجندي!قال ولذلك ا كشحه وااJطواء و-منه* جثثه اعظم ويستحب 
شم}لا ة دئإني }جع }ولم قم، ض؛ على حيط -  ٧٢

ذلك،.على فخبل زث} فكأنه جوفه، عظم س أبدا ران} كأنه يقول؛ 
قالعيب، وهو أهضم® ريرس يقال؛ الضلؤع، أعالي انضمام ورالهصم® 

وبمله•يعنقه الفرس وإنما يط■، أهضم فرس الحله بق يلم الأصمعي؛ 
فالولذلك رئ3لامثها' ؤيكره • الردف مقعاو وهى المطاه® اإشتاف ويستحب 

ا'ردالقثس•

(.١٥١ت ع)ه هثام. ررلد0 رران حم =
•علة عن - بالخاء - والانتفاخ يلة، غير عن يكون بالخم. - الأنتفاج )١( 
الجاهلثةمحن مخضرم لمله شاعر، المامدي، الأزلي اشحءإاني سالمة أو محالعة بن اه عد )٢( 

أيهاسم دني عصر،، على يدل ما ا مهلمى نميدبن الممهل ل روى والإسلام 
(.٩٠ت ٤ ع) صليم. أو محلمة أو محالمة اختلاف 

وهوللممحر، الفنان ؤإنا الفخذين، ني والمامن المدين في الدراعين مواصل الثفنات: )٣( 
واللبان:واصع. ورحِح؛ الأخر، من ثرب احلما مرفقيه أن والمعي: متعار، هها 

المدر.





٩٣خلقها من يتب رمحا المحل، م ما ععرنث باب; - ١٦

،الثن_،ل مى اح ئثء ا الأسسشنج ى وصن ء  ٧٧
■^١١٠ض 
تئوجىفكأنه طرد ؤإذا أئرل، وم ومنها 
رثاح١اJLتال تمثد، كأنه يحجل وص ومنها 

ئمثدل؛،القاعين إص الدار في كأي الياع خرذ الشا شيح -  ٧٨
•الهمايتج في يستحب ولا خاصة، العثاق في يستحب الننا شنج فكأن 

إشرافوص رالمرق" فيه ويكره واالأنتواء١ االأئلأسا الكثل في ؤيتب 
اكاءررْ،:تال وليلك الأخرى، عر الوَركين إحدى 

#النسللأ، كشاة كنز فيا * .  ٧٩
تآخر وقال 

٠الط_ناف نئن منذ كنز لها # -  ٨٠
أدم.مذ الئته والطراف! 

المق،أصل تلي اكي ونل الخاصرة، تلي اكي القلع وعي الأضلاع، 1خر القمري: )١( 
نباحيشبه بر إذا صوته لأن أسى إذا نلائ، يقال صوته، »ي ونباح: عتمض، نتج: 

هداتمرى أن أراد: نعت،. والبمع ترنيه، ٠^٠١ ناعي إذا أئعج، ؛لبي ويقال: الكلاب،، 
(.٢١■ج) الثعب،. الظباء عن نلبي كقصرى الفرس 

•المثك، ممدة من خفه أر حام، أو ندمه رفت، ت ترض )٢( 
نيونشأ ولد فحل، إملامي ثاعر الحكم، بن حكيم بن اكنرمحاح ه:  ١٢٥نحو - . . . . )"٢( 

اذب بن بخالد والئل الأزارنه من الشراة مذمج وامحقد الكوغة إلى وانتقل الشام، 
تالله، صديقأ للكميته محعاصرأ عجاءأ وكان شعره، ؤيتجيد يكرمحه فكان القرى 

(.٢٢٥وكانقحهلانيآعصبيآ.ع)'؟: الجاحظ: 
الريش.القلل الحرق ونل: الريش، المحانؤ الخرق: )٤( 
•حجر بن المثس امرؤ مر الجوالم،؛ قال )٥( 
؟الأملس الريفي الحجر الصفا؛: )٦( 



اومُتا.كتاب; ٩٤

الثاعورا،;قال . واا)_؛؛_* الموائم في وستما 
ومأ>_ولالمأ،أوص_ه اوأما، نرقتناوة أثا لكلدساج، وأحم -  ٨١

ئوائمه.ت وأرمه أعاليه، ت نماؤه 

تلواد أبو نال ولذلك نامهء انصر ويتب 

ؤء_ّاا__اليوجيء ص_ا ا حم ظليا ائنا له-  ٨٢
آخر:وقال 

*ي 3تانا ي نش محا .* ٨٣
فيوصف٠لويلأ، فخذيه من الساقين فوق ما يكون أن - ذلك مع - وسحبا 

الثاعرص:قال القوائم* ابطول حيثذ 
3اةئنوجل؛،الئزفي ظئه، رناحآ كاة ننخئ د>خب -  ٨٤

فانبالجيم، رالثنييب* وهو وُئويترُ *ائجثاءُ رجليه في يكون أن وبتميا 
قالالأصمعي. قول هدا مجعجمة، غير بالحاء االئحنم_،® فهو والصلب، اليدين قي كان 

الإيمحالْ،وش لإيد، م أظلا ئ ما ١ ^م 
اشاتءص:وقال 

عوطنلاكويىقألالجواوفى:)١( 
سين.واعلاه ؛رملة، ليست، ممحصة قوالعه يتول؛ )٢( 
لدارلأي ١^^ نال كما الهت سا < ٣١
اننتالوعو الاندمام والدموم: النلهر، رام: والماللهب، وكذلك الثر-صط؛ < ٤١

الفلهر.
أماليم.من انحدر أي منه، أسهل معنا،: وبمال عرته، صال أي أسهله؛ الماء ءا إذا )٥( 
الماس،أبو الدارمي، ااحنئلالي قيامة ين محمد بن بن محمد د؛  ٢٢٨"ءو - • ■ • )٦( 

(.١٢٣والرشيدع)٦: المهدي مع احار له الماسة، الدولة  ٠١٣من؛و*و راجز 



٩٥حلقها من يتب رما الخل، م عأ مرفت ت باب - ١٦

أحاJبال١،٠وظيف عفر له نزى ٠ -  ٨٦
منهاويكره طرفه، حد الذي وهو ورالتأنيف® ،راكحديدا ، ١^^١٣يي ويستحب 

العيوب.ياب في هدا بيتا وند وءالأئنع® رالأدرم• 
الجندي:نال • يابسة غلاظأ الأرساغ تكون أن ويستحب 

من—رب،عنى وعول اب رثأرساغه اتيل ئمأل ك٠  ٨٧
امرؤت قال فيها• رالننر® ؤيكره لينة، نوداء تامة ثتنه تكون أن ؤيتب 

ربتررصئإذا شى ود نب النما كح—وافي ثس لها -  ٨٨
وقالكثر. إذا شم،• وفى اقد يقال: يكمإن، أي؛ وريفين® تطش، تزبئر؛ 

•٠يلثنة أي: إرموافهن، يرجمن امس® ت بمهم 
كانفإذا الحافر، على ؤإقباد اتصاب معه يكن لم إذا الؤنغء اثممث ويستحب 

إلايكون لا والممد عبيادة: أبو قال عيب، والسل- رأئمدا فهو الحافر على مقيلا متما 
فيالءُجل(•

تراهاأن الرجل؛ في وااإنمد® نقية، غير صلارابآ الحوافر تكون أن وستحس، 
وتكونرُت، فيها البياض لأن شيء، منها ميص لا حصرأ أو نودا وتكون تقشر، 

المعبن عطية بن عوف قال نعة، •ع وفيها صلأبا، اننورها® 
،ازال معه فيالم1ت تنمذ د الؤل ئن_ا شل؛ حانئ لها -  ٨٩

•يعترهما والإبل النيل من وال-اذا الدرغ متل،ذ، الوئلف؛ )١( 
 )T( :وثدتبما.لغلغلها الوءول، برتاب الأرساغ ثب الجل• توص والوعول؛ الصور، اكاثل
الأرض-تلغ تكاد الدابة رّخ موحر ني الثعرات واحد؛ وعي ى جمع اكن: )٣( 
الإسلامايرك فحل، جاهلي شاعر التمي، ودبمة بن مى بن عمرو بن محلة بن عوف )٤( 

(.٩٦: ^٥ الإسلامض. من التامة الطقة في ّلأم ابن وط 
٠الرب والمنار• انم٢يالصمر، ٠ و١لوإيال المدح، اكب؛ )٥( 



المرين١-كاب:  ٩٦

آنلأ;>ثحدئبمقض ضى -بم؛لآو •٩ 
المنتطح.ناح: والفن الضثق، رالتصطز! المتعب، والوأب: 

الحيلعيوب -ناب: ١٧
الحدين.على الأذنين أصول اسرحاء الأذن: ني 'رالحدا، 

الاصي،ن.يعلو بياض راالثعمااا 

•الهجن *ي يكون وذللئ، الأنف، ني يكون احديداب وارالقناء 
البغال.ش ومحمود الخيل، في مذموم وهو الناصية، خقة ورالتمار 
عينيه.الناصية ثنطي أن و'رالعممُ 

النوى.مع الأنفار اييضاص واالإنياب« 
ّالعنق غلظ؛ي واالقصر٠ 

٠المنطمح يس ورالجناة* 
الكاهل.يلي مما المزس، كفي أعالي ءتاصيمv »ي يكون انفراج وااالكثن'ا 
ونطهامن ا٠لأئن فإذا أيدا اُنس يقال: العنق، أصل ني طمأنينة ورالدنء 

ؤهنحاءأا«ءنق يقال: ااالهغ« ندللئ، 

١الأحرى وحروج المهينين إحدى لحود الصدر؛ في ورالرور* 
ّانضم، ُنرس يقال: أعاليها، ويحول الضلؤع استقامة و'الهصم؛ا 
مخطفء.ائرس يقال: بطته، من المحزم مجاحلم لحوق ،ااواالإحءلاذ
طاكيقال: الطقطقة، وهي القلة، الطويل الخيل: من و«الهثمل» 

ّعيب وذلك حنباه®، ئنز إلأ فرس صمله 



٩٧'لأا_؛اب:موبالخ؛ل 

■أنجز* 'زس ت ينال النثاق، تكون؛ي ورقت الخاصرة خروج وُالئجلراا 
المطاةاطمأنت فإن المطاة، رترتئع الصهوة من الصلب يطمثن أن وااالسساا 

ارالتزخ،.ندلك والصلب 

وأنزح،أمحص، رفرص ت يقال الأخرى، على الوركتن إحدى إشراف ورالثرق* 
وأنى*.

٠عله معر لا الذي ياطنه بعفن يبرر حتى الذنب عيب التواء وارالعسألء 

واالكض«أممرسذص
حلمة.لا عادة وذللت، الجانبين، احد »ي دنه سزت أن ورالعزل® 
الذن_،.بياصى واالصغاا 
*عيميه ودللث، عرصه، يييفن أن وءالسعل® 

الكعبين.بين ما ساعد و٠اشني٠ 
و٠رالخLJلارحاوتهما.الكعبين، اصطكاك ورالصكالث،، 

اليدين.بين ما بعد وارالتددء 

الإلل.في إلا القفي يكون ولا الخام، على ؤإتبائه الءنغ انمماب و»اإسوا 
وااJوحيهاالرنغين، التواءمن وناعذالخافرين؛ي الفخذين ائداني ورالصيف، 

مه.أقد أنه إلا ذلاك،، مجن نحو 

١٠لوحثى عرضه من الرمحغ التواء وءالثيع® 
ُثرست ينال ، _—، وذللتؤ منحتيتين، غير منتصبتين رجلاه تكون أن و١الئن٠ل® 

قال'التجنمت،® وهو الخيل، قي محمود فذللت، وئوتير، انحناء فيهما كان فإذا أمط®، 
ااصل_،في - بالخاء - وااالت»حنس_،® الرجلين، في - بالجيم - التجنيب ت الأصمعي 
والبمين•

العزانيس،ومن عيب• وذلك يحد، ولا رأسه يعفلم أن • العرقوب في وررالمذع® 



١iiytJl-محاب:  ٩٨

وهومحمود، فهو حدت فإذا ٤^٠٠، ت أي إبرته عظمت الذي وهو رالأدرم* 
ُالم3ص«.

وذلكالضيق، هو »الئصطنا والحافر كالطر. ترام أن الحافر: في واالنمال« 
وهومحمود٠الوامحع، وُالأدخأا عيب• 

واحدة.بيضة له الذي وهو أشرجُ رعرس • يقال — الراء منحرف — واااثأزج'ا 

الخيلفي الحادثة العيوب -بابان  ١٨
،رااعجاتةاهي تنتثر الش والنصبة للإتعاب، النصب في انتفاخ ،رالأنتشارا 

منهاحتمالا أشذ العصب لانتشار الفرس أن غير النصب، كانتشار وتحرك 
الفرس«.ثظي افد نيل: تحزك فإذا بالذويع، لاصق عظنم واالئظااا الئظا، لتحرك 

حافره.أطزة في يكون ورم وءالدحس، 
بها.وئلصق عندها، وتضني العجاية، عند تفترق ءص_، أؤلراف ورالزواتدأ 

أوالشماق س فيه يصيبه لثيء ثنتها وموضع رجله رنغ ش جوء وءالترن؛؛ 
المشمة.

يصيبها.تشمق وهو أوظمته، إلى ارتئع وربما أرساغه، في يصيبه و٠رالثماقا 
فييكون وهو عمتا، انّفاخ أد تنيب *ن في حدث ما كث ورالجرذ* 

•باض أو ظاعر من الكب عزض 
حافره.يقلب حص الرسغ عروت ئثبمى الرّخ، مح، يأخذ داء واالئزطاناا 

فربماالأحرى اليد من عجايته عرض حافره بتزض يصلث، أن ورالارتهاش* 
يده.لصنف، ونااjث، أذماها، 

العظمصلابة له ليس حجم له يكون حش وظبمه في شئص شيء ورالمنس® 
المحح.
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ظارء.من الحافر في ثس واالننالةا 

الخيلحلق -باب؛  ١٩

•الأذين محن تقها من الناصية نوق ما ت الفرس* *عوني 

.الناصية حلف العيار معقد وهو الراس، منحر جميع ' وُالمثال* 
انمق.طال الفائق طال فإذا الرأس، في الخز نلاصل و»الثائقا: 

جمنكل م ناشء عنلم درالصفور* 
الئذغ.أمام الذي الوب الئذغ*: وائك 

عيب.س أنمل وجهه في ياحهبمان عنلمان ت وُالمواهق* 
الأنف.س الرسن موصع • وُاامز'ثن* 

عليها.الذي الشعر وهو اثني* الجخملة وفي العالما، ٍه ثاول مجا ! واالجحا»ل* 
علىالذي الشعر واالمف* المف، عليه ينبت الذي اللحم ؛ و٠النمنئ* 

الخق.

الخق.أصل ؛ واالهم.نة* 

المف.بينهما عميتان واالعالناوان! 

اللسب.عليه جرى مجا  ٠٠و٠اللبان

النخر.ئم0 ت و١التلاJةا 
١،الصلب* ثئار فيه الفلهر ص شيء وكل 

.االكا٠ر؛؛* أيضآ وهو الكتفين، فرؤع واالحارلث٠ 
ذلك.من أمقل واالمنسج* 
المنح.مقدم ت واالكاتأة* 
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الدتر.أثر عن يكون بياض وهو ٠^٠ الظهر وش 
,الخارس نمعد واالصاإوْات 

٠الإلف مقعد ت والالقطاةاا 

•الغرس جب س الثرج ذش مويع اعاليهما في واالثعدان• 
•أعاليهما س الووكض رودس ورالخمات® 

الحجتان.هما واالمسانا 

الوركين.الفخذين؛ي رووس وهما سواء، ورالحارثتازا و*الموآمان• 

الحمار.أت س تمتين الئ موضع ت منه وُالجاءرتان* 
أئإوهأاوشعره االنسب( وجلدته الذب، وعظم الدب أصل وأالعكوْا 
•وصرتها ظثثتها محن الأش دمن يشته، الحضية أصل ين ورالعجان* 

الفهزتن.مثل ناتثان لحمتان الزورت في ورالمهدتان• 

الحزام.عليه جرى ما وامحزمه* 

الفارس.عما يقع حيث، و»المكز« 
الحنب،.نحلؤع أعالي س ظهر ما الجنب* وأحمتر 

يعصهتريب ذللئ، كل و»التئو« واالأتطل« وارالهمب،* ورالناكلة* ورالنزتف* 
٠يليها وما الخاصرة وهو عض، بس 

الئزة.مكتفان عرتان و،رالحالثاناا 

الإطار.يشب، حيث، الرة ئدام و'المنهب* 
-مدانه.وعاء واالمنس،* 

خارج؛ص القنمؤ اكنفا قد الحلمتين مثل ورالقروران* 
البضتين.جذوة وءالصمن* 
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.سحاء كأنه نطعآ عن مرمعآ تراه الذي وه\ذد'فاا 

•العرمول ومط ني الذي البياض ر٠رااحiق٠ 
حف.عي النjع وجلدة أطباء، أربعة ولها الخميع، لحم ورالصزْا 

وبوله.ماؤه الذكر ومن الشنب، منه يخرج ثب وُالإ"ءليإ(ُ 
•الروث مجرى ورالحوراذأ 

الرحم.واالظبية٠ 

مها٠ليت لاصقة شظئة وعي اإ؛رةا. فقين المن رووس وفي 
اثنان.وهما الركبة رأس على تحزك الذي المئزر العظم و٠الاJاغصةا 

باطنلمح، الفرص* ُذظي قل نحص فإذا بالركة، لاصق عظم ورالئظى• 
رمدان*الومحن وفي الركثن، باطن ص الوظمن تنش وما انأبنانء الركتن 

مجنالوظيفين في ماحهان عنلمان وهما اأذ<جعاناا وفيهما اليدين، وظيمي حرفا وعما 
باطنهما.

كأنهماهناة منهما وأسفل اليدين، باطن في تكونان عصبتان و٠االعج١Jثاناا 
|لالئنداناتا(.تسمى الأظفار 

يكنلم فإن الرمخ، موحر على يكون الذي الشعر وهما رسازا الوطيفين وفي 
الوظيفموصل وهو *■p؛؛-؛،' الوفلقح وفي اوأنترا. روأننطاا رأتزدا فهو شعر نم 

الرّغ•فد،
النكئحة.سميها والعامة والحافر، الئنة بين القندانا١ ورأم 

الحافر.مقدم طرف واالئنثائإ* 
.الشعر من بالحافر أحاط مجا واالأمعر٠ 

بالأمعر.أحاط ما الحافرر ورإطار 

ّاصحنء الحافر لجوف ويقال وشماله، الئنتلث، يمين عن وءالحاميتان، 
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•والحمى الئوى كانها باطنه في ورافنورأ 
.موحر، الحانرا ورأنة 

المخيين.أعالي ني اللحم من ئثأ ما و،رالكادئان* 
فخذيه.على بيئيه الفرس مضرب و٠الجاءرJاناا 

الضحذين.متبلنا عرتان و'اافاتلأنا 

الساق.امتطا غد عرتان واالن1سانا 

الساق.لحم رارالحناءا 

•ظاعر س عرنوب كل حد ُإبرتانادما النزنوبض دش 
اطخادا.للفرس وليس أبومدة؛ رظثثوبازانال رجلته ونليمب وفي 

•الثلهر ت الحمار ومن الحارق، الفرس: س واالئيناء٠ 
ان.صالأكحلسالإنو'الأبمذ«ساكرسوالمثر: 

واللير.والكلاب الثاء س الأبمع عو الخيل: ص واالأبلذ» 
قيلضيرا الذنب طويل كان فإن الذس، العلويز الطويل الفرس وُالذتال'ا 

:الاثن قال »فرسذائل*. 

رآلا،رِد\و أ4ال أذنظى بمنر كالثث ئغئبٍ بكت -  ٩١
نونآ.اللام فحول ُرثت* أراد 

القياد.تمنع ار-مورء فرس 

اقوداذماد٠وفرس 

الذيمر - الراء شخ - والمجرب وعرفها، الأعور ■مب قد الذي - اراء بمر - المجرب  ٢١١
المضر.ومو وصال جمع والأوصال؛ صده، ما وعرف الأمور، قي جرب قد 

والشاب.الدواب عن الذيل الملؤيل والرفل؛ 
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الئمن.الرع ت الخل من واالمذأة1طا 
يمن.لا الذي واال٠الواحا 

الخل•بن الم و'الوذعأ 
الذىلأتض•د'الئبم 
•بمرق لا الذي ت الخيل من واالئلود٠ 

طرف:نال ال>ق، الكشئ وارالهنث* 
ووس\ذثاثل إذا وثان وئح ص بما؛ت -من ٩٢

شح_ الإل في وامننثات' مممدمات، — النون يكر — أم؛سنذات'ا الخل وفي 
به.بمن حتلر ومحو ساف، جمع والئثنن بالئثف، مشدودات - الون 

والبنل،للبزدون، ويقال • وُكريمُ واجوادا، اعتيزا، للغرس! ويقال 
انارآا.والحمار؛ 

انارمحآالفرس! وصف في فوله فى يحلأ نيدل؟، بن عدي كان الأصنتي! نال 
•بالختل علم له يكن يلم • تال " مثابما* 

الخيلشيات باب؛ - ٢ ٠ 

ابيضوإذا اأنتف*، فهو قماه ابيص ؤإذا ارأصمع*، فهو رامحه اعر ابيص إذا 
كلهاابيضت فإن اأننس«، فهو ناصيه شابت فإن و»أر'حم•، راض« فهو كله رامحه 

الحافر،الصلب وهو وناح، جمع والوقح* الُلويل، الفرس لهو يموب، جمع التعامحب■ )١، 
أنهات يعتي . العرص حد على يكون اللجام بحداتد المتصل المر وحو عيار جهع ' دالٌدر 

المرق.محي جريها يكثر 
لهاةمن شاعر التميمي، المبالي زيد بن حماد بن زيد بن عدي م؛ ق  ٣٥نحو - . ٠ . )٢( 

ديوانقي بالمربية كتب محن أول وهو بالشاب، والرمي والفارسية المربية يحس الجاهلية، 
أوغربما النعمان إلى له أعداء به ووشى المنير، بن النعمان ؛نت، هندأ تزرج كسرى، 

(.٤٢٢٠؛ ع) . بالحيرة مجنه في وتتله نجته صرره 
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الدرهم،فوق ما ارادرآ،، نهو ياض نقس بأذسه كان فإن ا اأصغ نهو 
فهيالعينين تجاوز ولم ودمن عزته ساك فان دون، فما الدرهم ندر وااامزحة٠ 

اشrنراخا،فهي الجغثلة تثغ ولم الحبموم وحالنت وسالت، دمت فإن االعذموراا، 
أنهغير وجهه جمح أحدت فإن االئادح؛'ا، نهي البين تباع ولم الجيهة ملأت فإن 

الحدينأحد إلى وجهه شمي احد »ي عزته رحمتا فإن االن؛تنعة•، نهي سواد في يظر 
كانت،فإن امغزبرا، فهو اسثارهما فشيص العينين تأحد حتى نشت فإن فهو 

فهوبياض العليا بجحفلته كان فإن ٠، اأحتم، فهو كحلأء والأحرى زرقاء عينيه إحدى 
فهووالعنق الرأس أبيض كان فإن ٠ألمفلاا، فهو بياض بالئقاى كان وإن ، *أزيم® 

فإنرآزرأ، فهو العجز أبيص كان ؤإن ُأرحلُ، فهر الفلهّ أبيض كان وإن اأذرغ٠، 
ااثط1,فهو الطن أبيض كان فإن اأحمق(، فهو الجنبين أو الجنب، أبيض كان 

بيضآ،الأربع قواتمه تكون أن واالنأ>جل( ، الوظيف نمن، يبغ بياض و'الئحجيل( 
ولاالأرم؛غ يتجاوز أن بعد ثلثيه، أو نصفه أو الإؤليف ثالث منها البياض يبالغ حش 
التحجيلس البياض أصاب، فإن القوائم( انحجل فيقال، والعرئوبص الركبين يبغ 

يلغؤإن اأبلق(، فهو ورحليه يديه بياض ئجبيبا ص مرفقيه ومرجع ومغاينه حمويه 
نوصلوارالجثة( انجثبج( فرص فهو الزجل وعرقوب اليد ركنه التحجيل ص الياض 
فإنمنزول،( فهوارأبلى والمخدين العمLتين إلى البياض تجاوز فإن الذرغ في ، الوظيف

قيلالأحرى دون يديه بإحدى كان فإن ُ 'أعصم فهو رجليه دون بيئيه البياض( كان 
فهوالرجلين دون مرفقيه إلى يديه ش البياضي كان فإن اليسرى( أو اليمن(، ءأعصم 
تجاوزإن وذللت، 'ء*ححر،ُ، فهو اليدين( دون برجليه البياض كان فإن *أئفز(، 

أواليمنى، الرجل، *نحبل فهو الرنغ وتجاوز رجليه بإحدى كان وإن الأرناغ، 
يدأو رجل دون قوالم ثلاُثؤ في الأرملغ متجاوز كذلل؛، البياض كان ؤإن السري(، 

إلايدين( أو بيد وانعأ اكحجيل، يكون ولا • رج)،( أو يد، 'امهمح( قلأُث،( •محج)، فهو 
واستدارالزظيم، عن البياض فنز فإن رجلان، أو رجل، معهما أو معها يكون أن 

كانفإن واأحدم( امحدم( فرس I يقال، ارالقتمديم( فدللث، يديه دون رجليه بارملغ 
يديهأو رجليه أرساغ 'آءبو قمح، دكان التاض تدر ب لم فإن 'أنجل(* فهو واحدة ؛رجل( 
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شاكحجيل محاص لكن فإن الرجلين* أد اليدين، أو كذا، رجل أو كذا، ند ( ٢٠نهر 
^(JUlالساص النكال يجعلون ونوم يكره، وهو االثكال'ا نذلك حلاف من ورجل يد 

الأيامىئننك »ءو قالوا: ثق من رجل أو يد محجل كان ؤإذا قوائم، ثلاث في 
ولمبياصى الأزظمآ أصاب ؤإن الأيامحن، م3للوا الأياصر ممسك أو الأياسر، مط1وا 
ابيضتفإن أموئف' فرس يقال ا 'التوقيف فدلك فوق إلى ولا أمغل إلى بمدمحا 

فيالتحجيل، سياض يمحل( ولم كلها، الثتن امحقن فإن 'أكتع*، لهو القن( أطراف 
الدس،ض 'مخقي بيامحى و»الثنلاا »أصحا، قهو أكثر، أو رجل في أو ذلك كان يد 

.اأصغا فهو أطرافه أو كله اييفى فإن 

J_j|اآ-باب: 

فهوأحمرين كانا فإن والذس؛ بالعرف واالأثمرا١ ءالكمنت، بين ما ثري، 
والجمعورئة، والأنثى بينهما، وارالورد، اكميت،® فهو أسودين كان وإن *أشقر*، 

سواء.والأنثى للذكر واالكمست،أ أيضآ، وورد وراد، 

وءالوزداالأذءم٠ الحمير س ومحو أااثيزجا، العجم كلام في، و'الأحضر* 
يخالطالأنثئ أو المحن، محو و»اائنائ,« »الئذد*، الننم كلام في هو الأمح،" 

بالزبيب.المدلا وهو الصناب، إلى ست، بيضاء، شعرة شمزته 

الا ومكان. لون أق( وصح، ولا به شيث لا الذى، اامصنتv محو و٠الثهيم٠ 
ورالأي®واالمدرا ورالأسم® ورالأنمر® ُالأبرماُ به شيث ولا نميم له يقال 

وبقعةبيضاء، بقعة به تكون أن ؛ ورالأنمر® الأرظ، • ُفالأبرثر('ا و'الأبمزا*، 
جده،في سام أو سانه به تكون أن وءالأستم®: كان. لون أي( أخرى 

بعحسده في تكون الذي( ؛ ورالأبع، التزش، فوق محق به تكون الذي، ورالمدر® 
لونه.ماتر تخالف 
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شبانهامن يكره وما الحيل، في اادواذر باب: -  ٢٢
عر'ضفي تكون التي وهي 'الهقعت٠ منها يكره داتره، عثرة ثماني ورالدواترأ 

تحتتكون التي وهي 'القالع* وداترة • 'المهمؤع* الخيل أش إن وينال• نذرْ، 
ودائرةالفاتنن، إلى الجاعتثن تحت تكون التي وهي 'الناخس* ودانرة ال1بم، 

قالوادائرتان هناك كان فإن واحدة، كانت إذا تكره وليست الجبهة، وسط في االالطاة٠ 
مكروه.غير الدوائر من هانْ سوى وما مكروه، وذللنا ئطح* 'زس 

أومؤجره، في بيضاء: غير أو بيضاء، سامه به تكون أن الأسثم؛ في ؤيكره 
الأيمن.شمه 

كانأنه آله وعلى الضه عن وري فيه، احتلم، وقد 'الشكال* ويكره 
يكرلأل

الشاعرآقال، غيره، وصح به يكون أن إلا ُالرجلُ ويكرم 
أمئأنجل الص_نذ، كنون نمت اته معيه ثى ييلأ أبيد 

•أ*رح كان لما بالرجل نمدح 

الخيلْن السوابق -باب:  ٢٣

نمالسابق، صلا محي رأسه لأن وذللث، 'النناي* نم 'المابق*، أولها 
»الثكيت«أبمآ ويقال 'الئكنث،* والعاشر اكاسع، إلى كدللث، والرابع اكالث، 

آتمالخالبة في يجيء الذي ورالفنكز® يه، يعتد لم ذاائ، بعد جاء فما مثددأ، 
الخيل•

ماجةابن سنن الخل• من النكال، يكر، الني. كان تال،؛ هريرة اتمب ءن ٌاجة ابن أخرج  ٢١١
المرن.دار طعة ( ٢٧٩٠)الحدث رنم ( ٣٠٦)٣: 

الأكر.للمرتش هر الجوالتي: نال )٢( 





\اسمذقكاب: - ١  ١٠٨

وتعتريهمالسودال، ذلك يعترى ما وأكثر بمسها، يياض ت الثما0 في ورالقلإ' 
\ذدم1.وج ■حر لص رالبجرة* أبمأ 

أبمأالميم وفي الساعد، وبين بينها الرنغ في زغ ت الكفن في واالذدغ٠ 
الكؤع،فبل من الكمر ثمج أن واالكوعا الساق، عظم ربين بينها زغ ؛ كيلك، 

•رنحح• فهو الرجلين في كان فإن اليد، في الاعوجاج ^١^٠ 
الصدرلحول ورالتدبرا الصدر، وخريج دخوله الفلهرت في واالئم|رراا 
د-مدجالظهر•
تعفلمأن واالنزجاا الأدرك«، »رحلأدرُبئ يقال: الئنشن، عظيم و»الآدر« 

فإذا،، شحجارحش الرجل ألينا تصطلثر أن و٠النثقا الأخرى، ومغر واحدة 
الصثة.في يكون ويدا انزج• ررجل فيل تلتقيا فلم عظمتنا 

عمرو:أبو نال ركيتاْ، تصطلنر أن والالصكاائ،اا فخداه، تصعلك أن وارالندحء 
الأرعذوات، وفي الفخدين، بين ما ساعد الناس: في و٠البمدا الرحلين، في الصكلثر 

أياليد؛ن•
وءالأزوح،ساقاه، وتتفيع عقباه وتتباعد قدميه صدور تثداش الذي و٠الأنبحا 

ندميه.صدور وساعد عقباه تتدانى الدي 

أصلهاشخص ئثزى تزول، حش الأصابع على الزجل إبهام نيل واالو'كعا 
علىالإبهامين من واحده كل ثتبل أن وارالكنمر* وكناءا، رامه نيل ومحنه خارجآ، 

واالأئذداقدميه، فلهر على يمشي الذي : االأحثم،ااالأعرابي: ابن نال صاجمتثها، 
صدرهما.على يمشي الذي 

يكونالسفلى، الشقان المشقوق واالأئلح٠ العليا، الشفة المشقوق ورالأءلما١ 
أسنانه.على ثمناه ثضم لا الذي الرجل - المعجمة بالجيم وارالأجلع'ا خلقة، ذللئ، 

ثديائ.تنئ، لا واش تحيض لا التي رالبجاء* الساء وفي 

,وتشر0 خدشه ت مححجه )١( 



الخالقموب من الإنسان حلق ش ما مملت باب؛ - ٢ ؛

•*الأمس* الرجال من دم بولها، تجس لا التي ورالنتكاء• 
.اجليع' زوجها سمر حلت إذا نمها تر تلا الش للمرأة ليقال 

أيفآ.وعي واحدا، شيثآ منلكاعا صار التي و*المذذ-اة* 
منومثالها الحمض، محوصع غين فآصابت، حانفتها اح0لأاتا التي واال٠أسوكة* 
الرحال»اضور|.

فانأئعذومحا، ت فقال قتن، بها جارية في نزيح إلى احتصم كالعئلة، وارالمزن® 
•بعيب فليس الأرض بمب لم وإن عيب، فهو الأرض أصاب 

حيض.على أي• نهوا* العلام المرأة *حملت، • ؤيقال 
صمالأزم وأصل الجنية، يعنون 'الأزم* م الدواء العرب• تقول البلل• 

القحمة.يعني *البردة* داء كل أصل عود؛ مابن ونال بمص، كأنه الأسان 
.تكسيرا أو ^0 لها تجد حين وذلك ، ها ورميرمها الحمى* و*مس 

ئدعهأن و*الربعر* يومأ، وئدعه يومأ تأحذه أن واالغث،ا الحمى، يوم و*الورد* 
الثالث،.اليوم وتآحد0 يومين 

البزسام.وارالنوم• 

و*الإءلأق*عنهم، فبملث الصبيال يعترى ما وأكثر الحلي،، ويع و*العدرة* 
وأمرذللث،، عن اف. رصول ونهم، اللهاة، ئزح أن وص واحد سم،ء ورالدعزا 

الغرق.بالسل 

جريرتوتال 

اتدورل١،ي البت، عنز كيها ثزرد'يى يا نئةَ ابن صز -  ٩٣

الذيوالمغوور؛ نغنغ ت الواحد اللهاة. حول لحمات ت التغانغ المرج، باض لحم الكنز•  ٢١)
الغيرة.أصابته 



المعرنةكتاب؛ - ١  ١١٠

هوالض إذا إنه • يقال الصدر، من يستل داء االشعافأا الأصمعي; قال 
النابغةنال صاحبه، مات والئحال 

الأصابعه سعياف الشنولوج داجل دلك يوف نم حاد وئذ -  ٩٤
ينزل.لم أم نزل هل تتظر تلتمسه، الأهلباء أصاح يعني 

جئشدة ت والعب ، العب(ل من )!لكتاد النبي. نال الكبد، و"؛ع ورالكبادأ 
الدوابأ.تجؤع كا الماء 

وهوالنائط، يمطع بمالج العلن، في الماء اجت٠اع هما واالصعرأ و،رالصمار* 
،تالعجاج؛ قال الصلب، ني عرق 

#، الصقور؛ ئاتط الطبيب ئضب ٠ -  ٩٥

تبطنه نقي وكان أحمر ابن قال ذلك، وغير واللدود بالكي يعالج وقد 
المكاوتار؛،\إٍوج أنوَاَْ زأملت أيدة والذدذت الثكاص، _شرإت  ٩٦

رقىالم، قال يربأ، ئدرب معدته دربت ت يقال العدة، اد نو،ااادرباا 
لأدرب(رْأ.ثثاء وأ؛والها الإ؛ل ازن 

منالماء شرب ت والمب الكبد. وجع ت والكباد لدي- التويرة الحدية الكتب، م اجد6 لم )١( 
(.١٣٩: )٤ والأثر الحديث ش الهاة ص. غير 

راجزالثعثاء أبو التميس، المعدي صخر ين لبيد بن روية بن اش عيد *-ت  ٩٠نحو — ٠ . . )٢( 
الوكان وأتعد، ؛فالج الuئs عبد بن الوليد أيام إلى وعاش أسلم الشعراء، من مجيد 

(.٨٧-  ٨٦ت ع)؛ المشهور. الرجز روية والد وهو يهجو، 
القطع.القضب: )٣( 
اللدودجمع والألدة؛ به، يتداوى البقول أحرار من وهو نتت الشكاصت امتلأ، بطنه: صقى )٤( 

جعلتهاأي المكاوي: الخروق أفواه وأتيلت، فه، شقي أحد في الأسان يؤجره دواء وهو 
-بها يكوى حديده وهي مكواة جمع والخكاوي' فبالتها، 

للدربةشماء وألبانها الإبل أبوال 'في ' بلفظ الخمال كنز منتخمث، صاحب، أورده الحديث، )٥( 
:)٤ الممال كر متخب عباس ابن عن الطب ني نمم وأبو المني ابن إلى وماْ بملونهم•. 

٨٥.)



الإنمانحلق همر زوق ياب: -  ٢٠

و'ال5نيص«
المفاصل.و-؛ع 

التل.وارال4لأسا ورالهلس* 

وااJثنقاكاص.

الزند.واالاائرا 

•غيرْ أو الوناد من عنفه تشتكي الذي راللبى* وا
Jاكمنلأنطظابة.ماو>هرآا، واعيثةا١الجرحت 

المرض.بقايا واالعقامل٠ 
.وانجيس* اتاجس، له! يقال لاثثزأمنه ١^^٠ والداء 

االباصعة٠ثم قليلا، الجلن. ثقثر الي ريي ٠ااحارصةا الثجاج أول ت الئجاج 
نماللحم، ني تآخي الش وص *الختلاحنة* نم خفيفآ، شما اللحم ثشق الي وص 

توصحالخي وهي رالتوصحة* ثم رنقة، ثنزة العفلم وبض بيتها الش وهي االننحاذ* 
ثمالخلم، ثهشم الي وهي االهاشنةاا ثم وصحه، عن سدى أي: الطم، عن 

دهم،ارأس، أم تبغ التي وص رالأمة• نم العظام، منها تخرج الش وهي رالئئلة» 
الدماغ.جلدة 

الفووقأبواب 
الإنسانخلق في فروق باب؛  ٠٢٥

والعرب،رالأدنة*، و؛اءان4 ٠التشزءا جدء وصائر رأمحه من ان الأتجلد ظاهر 
٠البشرة وخشونة الأئمة لين جح ند ت أي مبثرا مودم افلأن " تقول 

المدة•ني وجع اللوى؛ )١( 
القح.دة: ال)٢( 



اومئا_ىب: ١١٢

وندرةا»أا قاسأنهو لكن فإذا الجخ* قاعدأأوناتمأ لكن إذا الإنسان وشحص 
منهيركب الذي I الوحشي ت الأصمعي قال والإنسي® ®الوحشي، الجانب ني احتلموا 
وأابفانصاعإلخ، ٠ وحشته على .فجال قالوا وإنما الحال—،، منه ويحتل—، الراك—، 

فإنمامنه، إلا والمعالجة والحل—، الركوب في نؤتى لا لأنه إلخ، ٠ الوحشي جاله 
الأحر.الجان—، ت والإنس • مه حوفه 

الراكب،،منه يركبه الذي الجان—، وهو الأبمر، الإنس زيد• أبو وءال، 
والأيمنوالدواب، الماس س الأيسر الوحشي •مدة؛ أبو ينال الأيمن• والوحشي 

الاعدينمثل - الإنسان من انمن كل الأصمعي: وقال الأ'بتي ويقال الإبئ. 
فهرعنه أدير ومحا إسي، فهو متهما الإنسان على أنل فما - القدم وناحبى والزندين 

•وحشى 

واالأنزعأ>لئةا، فهي بالمتكبح ألمت، فإذا الأذن، نمهن إلى الشم؛ ورالوزة® 
أوالمحق، بكر فإذا ®أجأح® فهو قليلا ازداد فإذا جبهته، حاني عن الشعر انحسر الذي 
شيء،منه يذهب، لم الذي الشعر الخام ورالأئزغ® ®أجلمهء. هو ثم ®أحلئ® فهو نحوه 
والوجهالمهة يغطى حتى ارأس س الشم مال وإذا أزغ، الد. رسول دكان 

الثما•®أعم يقال القثا فى سال إن وكذللئ، الوجه® أعم ُرجل يقال 'العنم' فدللت، 
-:٢ العدريل الخشزم بن ندبة وهو - الشاعر قال به، يذم مما وذللئح 

الإنابفذ ؤالوَ-ثهِ القنا أمم' ثنا الدنن زى إذ ثكحي نلأ -  ٩٧
السواداحتلهذ إذا *أنمهل• هو نم رأسه، في الشست، ندا إذا ملهوز® ®رجل ويقال 

®أشيب•.هو نم والبياض، 
يممهلعاأن واالملج* تلرفاهما، يلتقي حتى بملولأ أن الحاجين؛ في ورالقزن® 

محلولورالزجج• المزن، وتكره تستحبه والعرب الشعر، س نمثأ بيتهما ما يكون حتى 

الحجازبائيه أهل س رائية، نمسح شاعر كنز، بن حشرم بن ■؛ة ١٠■ -٠٠'دم ■ •  •
أشعرهيبة كان حفصة: أبي بن مروان نال به، يتل تم زيد بن زيادة ننله .ب ّجن 
.( ٧٨ع)خ: منه. اثيد أن إلى السجن لحل منن الماس 



١١٣همأ-باب;مرقفيظقالإنان 

السض•نوجر إلى دنثوغهما ودكهما المحا"محن 

هوالأعظم والسواد والماض، السواد تجمع الض العين فحمة واال٠هLلئ٠ 
استمفهاإذا كالمرآة الناظر ؤإنما العين، إئثاذ وليه *الناظر• هو والأصغر *الحديئ®، 

واحد،واالؤق• و*الاق® شخصالث،، هو الناظر في تراه والدي فيها، شخمبمالث، رأيت، 
تعبيدة أبو فال الصتخ، يلي الذي موحرها واالث٠حاظ٠ الأنف،، يلي الذي طرفها وهو 

صيقمؤجرها في كان فإن وغرورها، المن صغر و'رالحوص'ا مؤجرها، المن *ذئابة' 
أنورالحزرء مقلتها، وعظم نعتها وراثجل* ، الأحوص سمي وبه ُحوصُ فهو 

فىوجهه ويميل عينيه بإحدى يفلر أن وءالقوس• بموجرها ينظر كأنه الإنسان يكون 
يطربها.الش العن شق 

الأزنتأ،في ؤإشراذ اعلأئ وامتواء الشن ارتفاع الأنف: في وأاضإا 
وسهله.في وحدبآ أرنبته ودفة الأنف، طول، ورالقنا• 

اللذانااع>دان و»الئندان« أصله، واعكدته• طزفه، اللسان• ورعدته 
نه.يتبطنا 

الثدنين.معة و*الئدق• 
ميله،ورالصم• نطاقه، واالهع• إسرافه، وءالقع• المنى، طول، واالج؛د• 

سدته.وراللغ• غلهله، ورالخان،• 
أحدهماعلى الئرطة وقعتا وربما المحجمتين، موصع في عرفان *الأحدعان• 

تزعمعرقان و*الوريداذا• الذابح، يقهلعهما اللذان الخرقان واااودجان• صاحبه، فتزف 
الفتان•و*الوشمال،، يمين عن الخنق ناحيتا ورالصليفان• الؤتين، عن أنهما الخرب، 
^؛^.٥١١معلق لدن من وسمال( يمين عن الخنق مقدم ناحيتا 

صافيهجاء شاعر الأمارتم(، عاصم بن الذ عبد ين محمد ين اث عد  ١٠٥- . ّ . )١( 
شعراءعلى النسا ني فل-"ه الراؤيه حماد وكال، والارزدثا لجرير معاصرا كان الدساجت، 

(.١١٦ت ٤ ع) عينه. موحر في لضيق يالأحوص لم، زمنه، 





الإنسان■محلق حح محروق ٠ باب - ٢ ٠

الأسنانفي فروق باب: .  ٢٦
مخففة،رتاعثت، الواحدة رباعتات وأرح ثنايا، أرع ان للأنت زيد أبو نال 

نواجذوأربعة ثق، كل في ثلاث ت رحى عشرة واثنتا صواحك، وارح أنياب، وارJعة 
منأربعآ ثمانيأت الأرحاء جعل أنه إلا كله، ذللئ، مثل الأصمعي ونال أنماها، وعي 

أمقل•من وأربعأ فوق، 
مأخوذوذلك الأمور، أحكم إذا تجدا ارجز يقال! الحلم، صزس  ٠Jواالناجا

سواالثزالغ« الخف، من ،الأنياب، وهي والفرس، للإنسان واالواجد« الماجد، من 
والساعوللحافر فقط، أسفل من نقان وخفن ظلف ذي لكل زيد! أبو قال الظلم،. 

أنياب،وأربعة ئوارح، وأربعة رباعياي-، أرع الثنايا بعد وللحافر ثنايا، أرع كلها 
ظلمإذي وكل ترل، خمط ذي وكل تثرح، حافر ذي وكل : قالواأصراس، وثمانية 

وسالح.يناير 
وجدغ،جدغ نم حوالن، والجمع ستة أود حافر ذي وكل واالفرساا 

جدعةوالأنثى وئئ، قارح ثم ربعان، وجمعه - بالكر - رباع تم وكيان، سئ ثم 
وئوارح.وقارح _ور؛اءيادتح، مخففة ورثاعية_ ، وثنيات< وئنثة وجدءارتا، 

ألفا.بغير وحده هدا وقزح، وأنح، وأنثى، المهر، أجدع ويقال: 
منفيها أمه لأن المانية، في محاضرا اا؛زر ثم احوار، سنة أول و'الثعيرُ 

نملمغلها، غير من، أاحلهها< المخاض وواحدة إليها، قسا الحوامل، وص المخاض، 
سمييقال: الرابعة، في احي* نم لنر، ذامحن، فيها أمه لأن المالمة، فير لثوزا اا؛ن، 

قمح،بي-ه يلقي نم ة، الخامالمنة فبر ١^٤٠ ثم عليه، يخمل، أن لاستحقاقه يدللث، 
بعدالمؤر المنر يلقي ثم ُرتاع'ا فهو ا؛عة الفي رباعيته يلقي ثم اريي® فهو المادسة 
فهوالماسحة فير نابه يقطر ثم المامحنة. في وذللمثج واندس، أنديمِرا نهو الرباعية 
،،الإخلافبعد اسم له وليمر _، L>J،•فهو النزول بعد عام عليه أنير فإذا ،بانيا، 



١.محاب: ١١٦

يكونحش كذلك يزال لا ثم زاد، فما عامين، ومخلف عام، محيمر ث يقال ولكن 
هرم.إذا »مدا'ا 

والثلصالثليس إلا بالهاء، الأسان هذه جمح ني ث المؤ زيدت أبو نال 
هاء.بغير ذللث، فان والبازل، 

هاء.بغير أيضا محلف النانة الكائي؛ نال 
فهيالبزول بعد حول عليها إني إذا ولكن مخلفأ، ؛نكون لا الناقة زيد! أبو قال 

تابأ.نللث، عند فتدعى نشت، أن إلى تزول، 

تم،رثتثا(، تم الثانية ش اجدءآا يكون ثم رحنلرا سنة أود الضان وولد 
اّم.ذللث، بعد له وليس المادّة، فى واسالغآا اصالناء ثم أ*، اسديثم *رباعيا*، 

الحمل.تنقل مثل الأسان في تنمله ثم ا-تدئ* سنة أول العز وولد 
وولدالضأن ولد تنقل مثل الأسنان في تنثله ثم ريحا منة أول البقرة وولد 

كيلك.العز 

فيهو ثم الثانية المنة في هو ثم واحنفح، اطلأ، سنة أول الملمة وولد 
Iدية في أحدت إبلا يمن، الثاعر قال يموت، حتى ثنيآ يزال لا ثم ، •ثني* الثالثة 

٢١٣طوبة أز قتيل اءَ ثنه أرَ لإ اليي لمن محاءَث -  ٩٨
محال•هي أي: 

سنالأآتيلث، المثل ني يقال وادلل؛، مى، له تسقط ولا احنزر الم، وولد 
أبدأ.؛، J^Tأي:لا الحنل« 

غيرف.وئلع ر'تاضعها ذنت إذا للاثاء، إئزارا، الإبل ي ويقال: 
والئئوح.والأر؛اع للاثناء المهئ، احمر عبيدة: أبو قال 

يته.ش نتحكموا اعز، أعله لأن القتل، هذا مرق الدية عدم يقول؛ النرف، الماء؛ )١( 



١١٧الأطفال مر _ّاب:زوق  ٢٩

انغزفهومثغووانل: الصي، رواصع إذاصقطت ،: أبوزياداعلأبي١١وقال 
•وائم" وانم أنثر • نيل أساته نبتت فاذا 

إلىئ1صثبم كانت فإن داخل، إلى مععلوفة أسنانه كانت، إذا نمع( ،نم ويقال; 
ب•الإل ز وهو ٠^٠ نل ئدام 

YU _- الأفواهفي فروق
للمحانرواالج٠محمنت٠ للظالف، راااممم_هاا و،المزمةا للحمق، ،المثمن، 

بهيثر الذي وص واحد، ومنتزه ااهلائر منقار زيد; أبو قال باع، للو،الءزاطيماا 
إل

الجناحريش في فروق باب؛ -  ٢٨
اباجر،وأربع ماكب، وأزبع قوائم، أربع ريشة؛ عشرون الطائر جناح : قالوا

يده.وجاحالءلاتر; كز، وأربع حواف، وأرح 

الأطفالفي فروق .باب: ٢٩

هذا•طفئ" دس كل وولد •قنح«، رص ذي كل وولد »جزث«، بع كل ولذ 
البامحبح.هدا جملة 

واثلو"•انهث" ولدالفرس ثم 
•الصغير الغل ، وكد١٧ورثولب' وُءفوُ احخسُ الحمار وولد 

شعرله بالأدب، عالم الكلأبي، ام هين الم ين اف عبد بن يزيد •آ،و: •نمحو . . . . )١( 
الهدىأيام ؛ي بغداد فدخل نحط ارصه وحل ،، jlyjlبائية سكان من 5ان جيد، 

ع)\/:فها. ومات، ّة أربعين نحو بها فأنام ممد( بن )العباس تفة ونزل العباسي 
١٨٤.)

وانتطعه.نممه اللحم: الطائر لمز )٢( 



المعرفةت كتاب -١٨

.اعجلمآ، والأنش وُعجولاُ ُ'ءجانُ القرة وولد 
وتهمةسحال وجمعه اسنلة* أنثى أو لكن ذكرا أمه تضعه حض الفاتنة وولد 

ا.محئوذة|والأنتى ورخزوف• رحمي* فهو أمه عن ويصل أشهر أربعة بلغ فإذا وبهم، 
•و»رخل« 

أربعتفإذا رارتيمهء اس>1ةا أنثى أو كان ذكرا أمه تضعه حين الماعزة وولد 
وندي،رَءيى إذا و*عتود" و*عرض* والأنثى ررجمت'ا فهو أمه عن ونمل أشمّ 

اعناة*.والأنثى ذلك كل وهوفى وأعتده، وعدان عزصان وجمعه 
آحروفى ُربإعُ، والجمع رربعة"، والأنثى 'اربعُ، التاج أول، في اكانة وولد 

•رحوارُ كله ذلك وهوفي هباعأ، هح يجمع ولا 'هبعة* والأنثى *هحُ، التاج 
وولد

وولد

وولد

وولد

وولد

وولد

وولد

وولد

وولد

وولد

لأسداشتزا.
لأر*وق«عي«.

فهواسمعاالذنب من لكن فإن لضع،المنعل*، 
,مأا ٠دي٠لذبآ 

•رهجرس* لثعلب 

الصنولفيل 
واطلأء.احنثن* لفلية 

•ُبمذب لمخزير 

''•؛ءريمح،دلأدب 
احنلء٠صب 

أيضأ.
ادرص*والجرذ والهرة والدية الكلب وولد ادرص*، والفانك اليزبؤع وولد 

بذلكسميت صنارها، واحقائها* رأت، واحدها العام، ف3اخ و٠التJ١ل* 



^^في|س

١^١^لحمق 
.رالجوازل* لها يقال الحمام من والقراح 

الكنوان.فرخ ويقال ، ئذخوارالنهار،ا 
سوالدم أثتجا، والأنش أكشا كم; هو إذا الضأن أولاد س لأدم وقالوا 

.>محزة،<والأنش •شئ» كر إذا المز أولاد 

فروقفياوسف1دلا،-باب: ٣٠
•لمول ورودي" ليضرب، الفرس ُأدلى" ت يقال 
»ممذى«.أش وكل أبمذى« ذم وكل 

مندد.الخن والأم أجود، وأمش ورش" الرجل، 'أش* يقال 
المافقالماء س الجماع عن بممج ما فالمي؛ مخففان، واالوذي٠ واالخدى* 

اللاعبةمحي الذر ص يخرج ما والمدى:  ٢٢نصهلتش ^من وجل: عز اض ]وقال 
أكثر،ومدى وءأمدى* امذى* ويقال: البول، بعد يخرج ما والودي• والتميل، 
يقالولا و*وذىه 

أما،و»اثمت» >حانية« فهي >-ثثتا الفحل أرادت إذا للشاة رمال 
و»الأنتخزام«تكلذاتش،.

ذاتكل وكيلك وااساجننت.»ا، أصزوثأ، وللكلبة ، للبقرة،انممزعن• ؤيقال 
مخلما.

راسضبعت"النا؛ذة ويقال و،ردنثاا، ،اسودنت،'، حافر ذات لكل ويقال، 
.واصجعت، 

علها.نزا أنثاْ; الحيوان ذم نفذ )١( 
.٣٧الآيت القيا.ة:ّورة )٢( 



اومئا_ممب: ١٢٠

الكنسواربص* النزاب، ترك إذا واءاتلا الإبل، عن الفحل *جمر* ويقال• 
اجئرا.ولايقال الخم، عن 

القسوكيلك ممادا*، تنمي ،رتقي كلهالوساع يقال زيد: وأبو الأصمعي تال 
واليروكلًلاتر.

نوقالحمار اق وا١Jاامحلا ورطرق المزس* وركام ادور*، رقنع أيضأ: ويقال 
القلق.لذوات الممهل زيد: أبو وتال ورثمط*. الطائر* ورثمط بوكا*، 

ورالمب*نزوأوئزاءُ بزو 'نزا الحافر دفي القلم، دفي لكلها الث؛اع في ويقال 
المزس*ورروبة الفلليم، ماء و'الراجل'' نم وهو راليرون* إنه ويقال• الفحل، ماء 

ختامه.في طزئه 
والحثات.والنقاء الكلاب رثناظلت* ويقال: للكلة، الكلب ورممي* 

الحملفي فروق باب: - ٣١
وكلرمحاض* والجمح رحلفة*، والانة ورصوق*، رسوج* حافر ذات كل 

الحافروذوات لحنتاتها، واسودت للحمل صروعها أشرمن إذا وذللث، رمنمع*، ننعة 
الإجحاحأصل زيل•• أبو قال رمجح*، فهو الحوامل من تقرب وكل كادللثؤ، أيضأ 

للنساء.الحل وأصل الإنسان، في فاستعير 

الولادةفي فروق -^: ٣٢
حلقهمن حرج ؤإن رالزجيه*، فهر مز الزحم من الجتن ند حرجت، إن 

ألقتهؤإن ٠حدجتا*، فقل تمام لخير ولدمحا الماتة ألمت ؤإن رالثن*، فهو يديه تبل 
والولدرمحدج* فهي بالألفا، رأحدحت،* فقد الخلقة ناقص وعو البق؛ لتمام 

رمحدج*.

آحئأبويه* ورعجزة مواء، فيه والأنى والل>م *بكره* الرجل ولد وأوت 



١٢١الأصوات م زرق .اب:  ٣٣

مواء.نيه والأنش والذم ولدهما، 

إذاٌ'رأزعاا رصنمون*، وولده اعر، على له ولد إذا الرجز* اأصاذ ويقال 
•ُريون وولدْ الثية' له؛ي ولد 

اثنن.ولدت الص ورالش* واحدأ، ولدت ند الش ورالبم* 
نهياثنن وصمت نإذا ورئوحدا، اممردا نهي واحدأ الأش وصعت ؤإذا 

.اتقم،<

الأصواتفي فروق باب: -  ٣٣

الموتورالركز* الإنسان، حركة صوت و'الجرس* صوثه، شيء• كل 'ارمز* 
القدر،صوت و٠اامعرةا الماء، صوت وررالحرير* . ذك ونحو الخفي، 
منوءاشيتر* الفم، من وأالئخ؛را الحر، صوت و،لالونواسا *البزة،، وكيلك 

تالأعشى ونال الصدر، من ورالكرير* ال٠نخنتن، 
اعريزاالت-نال ئغوَى كاف إذا النزال فواوُك:>م شي .  ٩٩

•الموت عند الغنزجة ت الكرير ت زيد أبر وقال المنسق، صوت وهو 
المع،لغير ذللن، يقال ولا وزجرته، به صختا إذا بالئع، اهجهيق ويقال 

وادجدجت،دعوته، الكلم،٠ و'أذفتؤ بالغنم،، وائانت، بالإبل،، واسايعت، 
بها،وانأنأت للشرب،، دعوتهابالإبل، واجآجآت ورمتأمأتبالحمار،، بالدجاجة،، 

للعلمإ.

و*الوف—،*واالخضين^ا النلنن، محللما إذا وايحن.حما ايصيل، للمزس ويقال 
•القنت، فى الجريان تقلقل وهو •' عثيدة وأبو زيد أبو تال • ممه صوت 

و*بجدر*،*؛رعو* والجمل وربجز*، *بمجز* والحمار *شتخ،، والغل 
و*التياج*للمعز، و*اائمار، واتجار®، ايئور* والنور وائجى*، اقط* والناقة 

وُذثم*وُذهت* ُبزأر* والأسد الئماد، أراد إذا واي؛با *م،، والثل لكأن، 



سمذ4_ممب: ١  ١٢٢

أتمخ؛ا،والقيب -؟؛٤، إذا واتضورا رتعوي* والدب صدره، صوت واالزن٠مةا 
بفيها٠»مح والأسى و»ئأنو«، و»تنؤو« »ئهن« والنير و»تهز«، ااقح« والكلب 
تالشاعر قال بجلدها،ك و٠اثىز 

١٠ لنصأجننت أثنى كشيس سغبها صوت< كأف - ٠ 

ببما بمنهلف يخهئ ن٠ 
أتعويأاآوى وابن ، تحربك النصتفة ويقال ااتنفد_ص، والحية 

والدحاجةو'سنيا، 'يرنوُ والديلث، واتتابا، — معجمة بالغين — والمات 
واتهدلء،»تهدر« والحمام »ضتاا، واقنر البيض، أرادت إذا واكقص* انق* 

نيذلك، ويقال عرارا"، "بمار والعام اتنحك،®، والقرد و٠ثمد٠، ُترئوُ والنكاء 
اترتوالفلبي حتئنه®، و٠ثحنخن اتمع® والخنزير زنارا®، ُئرير والأش القليم، 

الفرخصأى ويقال! ، وادصتي® ائؤ® والعقريت، ، صغيبآ® اوفغب والأرنب، ، ريبأ® 
وكذلكو1تقذسء، ائى® والقفايع صتتآ، يفتي واليربؤع والفأرة والفيل والخنزير 

ريصنخ®،واكلاؤوس ®j^؛®، والظة اتتدل®، والثلثل ،®، ®j؛_jوالجن الفرارج، 
»تيإ®.والصدى 

واكرابؤالطعام في معرفة -باب:  ٣٤
االمساوماالولادة وءلمام رالوكيرة®، البناء وؤلعام االوليمةا، العرس ؤلعام 

سفرهس القائم وؤلعام اإءاJار®، الختان وؤلعام ا-؛مس4®، نمنها النمناء ئطعمه 
النمزى®تدعو ُنلأ0 ويقال• جميعآ، ونأدبه® رمادبة، لدعوة صع ؤلعام وكل رميعة®، 

عم.إذا ارالأجذiلى® ويقال الجمز®، تدعو ورثلأن خص، إذا 
طرفة:قال 

عمدةيخرج؛ي ما لكل الحالب، اعمرْ إذا الضلع محن اللض من يمج ما الشخب؛ ، ١١
موتالضؤع من أحرج إذا الثخبإ صوت ثب المتفرق، والمرفض؛ شخب، فهو واحدة 

الأقص.حلد حكالث، 



١٢٣واكراب اسام م

،ا.٣^١١هالأدب ئ—3ى لا الغش ندم الشاة في ئغن - ١ ٠ ١
علىرللداحل *الواوش®، تنغ ولم تطعمون وهم القوم على للداخل وبمال 

■ُااوءلُ الثراب ذلك واسم ُالواغلُ، بمغ ولم ينربوف وهم القوم 
•نذغ ولم الضما مع يجيء الذي ورالصيس* 
،لالمخ قال عله، ؤتغرصى اكلعام تئثنز الذي هو واالأرثما 

،٠أرثمارللصتاق بيس يجاءت ه - ١ ٠ ٢ 
ناتله: فقيل زيش من رجل وٍ اكاء، في ورالتم* اسام، في واال؛ثر، 

بعرأ.أمك رماثت تثمآ، ابولث 
وهووعترَ إذا ورآحم® ورحم® نيء، وهو ثص إذا وارأصث® اللخز، اصل* وبمال 

طبح.أو شواء 
واصءو»وح«.الئهن«، واتنح 

خياره.واالنثاوةا مثل وهو الطعام، من تلمى ما وااانثاءا 
العطش.و*ااجؤاداا الجؤع، وارالجودء 
.الماء* إلى ورظمثت وعنته ئرمآ الثى* إلى واعمت، اللخم* إلى وائرئت 

والنتنالرند ويى الئحم، وررالرهم® وررهتة®، العمتْاا اللحم من ندي ويقال 
•ربمي بن ثب بن المذوس همد بن المؤمن همد واسمه - الهندي أبو قال روصره* 

الرذدر؛أوصر بها بمنذ نم أناربى نالم زف عن الهندي أبا تئننى - ١  ٠٣
ومن»وهتهاا والجبن التثص ومن انية« التنل ومن انهكه» الثنك ومن 

الداعي•I والأدب حدب، عندهم وهو الشتاء، ت المشتاة )١( 
نهايهجو له كلمة من محت عجز وهذا المجاشعي، شر بن حراش هو الجوالقي: تال( )٢( 

صغة•لص أمه حملته لص وصدرء: ■ 'جبن حرير 
هميهم•مذمومة ولادة وهي ديه، ثل ارحم من رحلأْ تخرج الذي التن: )٣( 
اللن.فاء الرف: )٤( 



-كاب:١  ١٢٤

الطيبرمن أكثت® الطين ومحن *تيلة" الماء ومحن اثذرْاا الغائط ومن اروحرة'ا البول 
٠اإسهكةأا الحديد ومن ءئمة® الريت ومن وراعجمة® ردعة٠ ١١

الشرابفي معرفة باب؛ -  ٣٥
مائ،يقال ولا ملح، ماء ؤيقالI الملح، واالأجاجا١ العيب، ^١^،* ٥١١١١الماء 

و،لالشريبا، ، 1جاجيملوخذاملخ نناك، ناع ئرات عذب ^،^١ وجل: عز اف نال 
وليسالندوبة، ثي دونه و٠الئئوب® فيه، ما على نشرب وهو عذوبة، فيه الذي الماء 

عذبث.غين كان ؤإن الجسد، ني الناعي ا١النميئا٠ والماء الضرورة، عند إلا 
نالالطعام، بشهوة ئذهب أي• تئهي، لأنها ؛iJ؛j، سمثت؛LJالخمر، و٠لالثهو٥ا٠ 

طنئه.ئق إذا الإيل، أنهى قد يقال الكاتي: 
صاحبها.عقل على ثنثمل لأنها االش٠ود٠ وتنمى 

الحوض،عمر من أحذ بل ؤيقال; از»ته، أي: الدف، عائزت لأنها وارالعثار* 
اض^.ثاء  الثارةمقام وهو 

]'حجاه

ِ
وات الأصمعي تال خدرصء، ارحنطه ومنه لقدمها، واارال>ندرصأا 

أذه.حس نرق أي: يد لأنه واراليو« »الإنفثط« وكذلك بالثومثة، 
وارالمزر®الشعير، نبيذ واالجعه® بمصر، وهويقحذ رحل0، العسل بيذ وااااب؛ع® 

الحثئة.شزاب وهو الدره، من و٠رالتكئكة٠ 

ثك،وبقى للذاه ذهب حى بالنار ،بح ٌُا يجعله س ومنهم الخمر، وارالطلأءأ 
يجعلونالعرب بلغة والعلماء وسواده، تشه ؛ى المطران، وهو الإبل، بطلاء شبه 

Iعبيد بقول ويحتجون بعينها، الخمر الطلاء 

.بمولأىd تمحى س ف الطلأ;َ نكى اكح ->، ١٠٤
.١^٢١ غا>: ّورة )١( 
=كين أن كما محآ نعلا ومعز، حنت ممتة وهي بالطلاء، عنها يكتؤر الخر أن الت؛ مض )٢( 







١٢٧الحران قواتم م نروق باب: . ٣٨

الحيوانقوائم في فروق ناب: ٠  ٣٨

ااُصنهاا،ثم عظام وعي البعير انزسزا في أبوزيدت نال 
الذولعفوق ثم 'رالذراع'ا، البعير يد من الوظيم، نوق نم 'االوءليف'ا، نم ^٠^٠، ١١ثم 

المزمنبعد رجل كل وفي يد، كل في هدا 'ااكتم،اا العضد فوق ثم رالعندا، 
.»الزركااثم »المخد«، ثم اق«، ااالثم ااالوظيف«، ثم ااالتنغ«، 

االر<نغاا،ثم ٠الحاiئ٠، والحمار والبغل الفرس من المزمن لموضع ويقال 
كلوفي يد، كل في هدا االكتنن«، ثم »الضو،ا، ثم »الدراع•، ثم »اازيننا، ثم 

ثماالذخد«، ثم االئاقا، ثم االزظيم،«، ثم االننغأ، ثم »الحانتا، ريل 
االزرق«.

»الدر'اع«،ثم االكزاع«، ثم »الزنغاا، ثم »الئلفن«، اليد في والبقر الخم وفي 
ثم»الكزاع«، ثم ااالزنغ«، ثم »اإظلفن«، النيل وفي ااالكممإ«، ثم رالتندء، ثم 

ثم»الوَرك«.ثم»ااثخد«، االئاق٠، 
وأظمار•،^، ٤١رقالث أ٠لانينها، وعي امحاليب* لها الئناغ زيدت أبو نال 
واحدهاوريله، الإنسان يد من الأصاح بمتزلة منها وُالراثنُ وأظافيرا، ورافلمور، 

اكفازاله والصقر أحد، ما على يهما يكف لأنه يديه، ني اكمان، سع ركل ُبرثنُ 
واحد.وااظمتْاا واامخلبما، بهما، الشيء على يكف، لأنه ريلته، في 

الضروعفي فروق -ناب:  ٣٩
لالساعو٠الظتيا حم،، ذات لكل و٠الخلف٠ ظلفح، ذات لكل وءالصنع، 

واااخلم،االخفج، لذوات أيضأ الصنع يجعل وند اناء، وجمعه الحافر، وذوات 
للمرأة.واالق,تي« الظلف،، لذوات 



المرين١-كاب:  ١٢٨

والذكرالرحم في فروق ناب: ٠ ٤ ٠ 
رأاالقرأاحام، ذات لكل واأالئث؛ناا ممدود، وحمر، ظلف ذات لكل ٠الحثاءاا 

واالئحماللمرأ؛.محق، ذات لكل 
البعير،فضب و٠ال٠ثاJم٠ ارالمن_ا* وغلائه حام، ذي كل نضب 

أالقضنؤنله التيس فأما وغلافه»اكل«، 

موقسالإنواها،.ن1ئ: 

الشاة،وانم، حافر، ذي وكز الدابة واروث* وُجمُْ، السع ُئجوُ 
تالبعير واثلهل* واحزقه٠، وازرنه* الهتائر، ا وادري( ، أحظء وجمعه الثور، واجثي* 

الشاعر.نال( الذباب،ا واونيم النعامة، واضوم، اليابس، واالنعراا منه، الرقين، 
المدادهل مه ؤتيمأف كحش عليه اليباب وثم ؟مد -  ١٠٨

البول(.احتباس واالأنرا١ الحدث، البطن احتباس وءالحنرا 

ااوحوشفي معرفة -باب؛  ٤٢
ظباءوءالأدمء الرمل، تكن وص البياض، الخوالص البتص النلباء ارالأرآم• 

وص^وا، النلباء أسؤع وص الظهور سمر الطول بيم، والقوائم الأعناف( طواثا 
الظباءأصعق وص، الأعنا3؟، نمار حمره بباصها تحلو ظباء واالعذرا الجبال، نكن 
الأرض.وصلب ، القماف١١نكن وص عدوأ، 

الوحشس البقر لغير يقال ولا ننجة، واحدتها البقر، هم، الذملء ورربمج 
•نعاج 

حجارته.وصلبت الأرض من ارشر ما القف؛ 



١٢٩الجماعات امماء نر نروق باب؛ - ٤ ٤

الأعثمر:قال الز-ض: س الثور وارالثاة« 

٠حثنا حيث من الئاة انطلاق وكان ٠ - ١ ٠ ٩ 
أنام.خم: 

الطيرومواضع السباع، ححرة باب؛ -  ٤٣

وانتكوءمقصور انكآا والأرب الثعالب ولجحر ُوجارُ، الضع لجحر يقال 
منهاعاليه أحذ إذا اليربؤع، ■جأمة واالماصعاء، لاء٠ a٠و٠رالئاوارالنافهاءا، 

الثقاة;واانحوص1 واحد، واعئسته٢ا الأمد وُءرينأ الأحر، من حرج واحد 
ومل.يرهذوحو6إ لأنها كدللئ،، العامة واأذ->ى،اا برحليها، ئفحمه لأنها مجمها، 

موقعه.واالوكنها< واحد، واوكر0اا و*فيموصها، الهنائر، وءعش* أنعول، 

أسماءفي فروق باب: . ٤٤

جماعةوااJئوار١ وُربرب؛ا آجال، وجمعه ُإجلآ،ُ والقر الظباء لجماعة يقال 
ولجماعةواحتطى١، احيط، العام ولجماعة الحميراعائة،، ولجماعق البقرخاصة، 

منرجز بنا أمر يقال أرجل* الجراد ولجماعق ام.نباا، والساء والظباء المطا 
.هذامنر لثيرء واحد ولا وأحنرم" وأقول® أدبر® الحل ولجمّاءة جراد®، 

إلؤراالصتمه* ذلك وفوق العشرة، إلى اكلاثة بينر  ١٠الإبل من وءالدود® 

بينرما و٠العكتة٠ عبيدة! أبو وقال زادت، ما لرأ ءالهجمة® ذلك وفوق الأربعين، 
المانهوانثتدة® بعينر، الإلى الخمينر بين ما الأصمعي،; وقال المانة، إلير الخمبنر 

جرير؛نال تمرق، ولا لأم، دلا ألف فيها تدخل دلا الإبل، من 
سزفولا مس عفائه—م فبر ا مثمانأ تأحدونا هنند0 أعطوا —  ١١٠

.مهناالخ3لأ والرف; 
الضأناجتمعت فإذا احنلة® الكثيرة وللمعزى ٠اثلة® الكثيرة للضأن ويقال 



المعرىنا_مماب: ١٣٠

يقالولا اكلة* جيد ركاء يقال: الصوف، وااالق« »وثة(ا، لهما قيل فكثرتا والمعزى 
ممرة«.أءثونلأنه امحْعانموفواتريرواكعرث؛ل: فإذاللشعرولأللوبرممت، 

منواااصثئ، الأربعين، إلى العشر بين ما الضأن: من ^^٠ ١٠زيد: أبو تال 
ؤئلأأ؛نوجل عز اف تال الناس، س اكلعة - الثاء بضم - و>اهتا ذس، مثل المعز 

الأفينُمحتمحالآممحلأ'•
افثامء.الناس ولجماعة ارعالة• منها والقعلعة ُرءيإىُ، الختل لجماعة ويقال 
الأربعين،إلى الحشرة س واالعءنبةا العشرة، دون ما وارالزنط® االنقررا : وقالوا

و٠الم٠يلة٠تبل، وجمعه شص، قوم من، فماعدا الثلاثة س يكونون الجماعة وءالييلء 
■واحد أبا بنو 
»ال؛طن«،نم االسازة«، نم »اشياإة«، نم القبيلة، ص أكثر »الشنب« الكلي: ابن نال 

ثماااش>ذ«.
وثم!الفصيلة االقبيلةاا نم االشعب،أ غيره: ونال 

و»اانشيرة«كدس،، و»ءتيته« و»نصيلته«، الأذوذ، زنلمه الرجل" والنزة 
بنته-أهل من إليه نرب، ولمن دولهم، ولن للشيلة، تكون 

متهم،أكثر وُالأركوي،" ذك، ونحو العشرة، وهم الإبل، أصحاب ورالرتم—،٠ 
الإبل.وءالزكاب، 

التاءفي معوقة -باب:  ٤٥
اتبوزاوشاة المعزى، س رالممورأ وهي، الدر، القليلة الضأن س رالجدودا 

كانتإذا »فيةأ وشاة ثكتثة، أو كانت، غزيرة ين، بها كان إذا و»لثنا >ين« غنم فى 
حديثا'،وضعت، الش وهى ارثابء وأعنز ارض" وعنز •زعوُث،"، ونعجة اللن، كثترة 

فأمااسطورا فهي حلمها أحد يبس فان صنعها، حفئ التي الشاء: س وارالجداء* 

. ١٤- ١٣الأتان الواتذن: .~ورة)١( 



يبسفإن أحلاف، أربعة لها لأن أحلافها، من حلثان يبس فاش الإبل *ن الئطور 
»ظوثا.فهي مهاثلاثة 

*■هذذهما*انمزوالتسرراولايقال واحلئت والكسشا، العجن اجزرن يقال; 
الشاة،.واجرة المعزى، احلائئ وهده 

ا1شتي.صوف واالحسة، الجيع، صوف اااعقيةة١ 

الغنمشيات -باب*  ٤٦
وأاماءأوبياض، سواد فيها ام االئئطاء٠ الضأن: بات في ود أبو لأل 

ازحماء،فهي حدها بين من رأسها ابتص فإن اء، ارأّفهي اسودرأنها فإن مثلها، 
فهيالخق اسودت فإن ا-مصاءا، فهي الأحرى وابيصت العينين إحدى اسودث، فإن 

اسكلأء®،فهي ثاكلتها ا؛يضت، فإن احصثاء، فهي حاصرتاها اييمت فإن ادرعاءء، 
ضرحليها إحدى ابيضتا فإن ار-محاء،، فهي الخاصرتين مع رحلاها ابيضتا فإن 

فهيوسطها ابيص فإن احدماءا و احجلأء، فهي أوظثثها ابيضت فإن ازحلأءا، 
فاناصبعاء، فهي ينبها طرف اسود فان ارحلأء، نهي يلهرها اسود فإن ُرجوزأء؛أ 
اتريمجخالمة الموانحع هده كاك إذا وهدا أمطئفة(، فهي اذثها أطراف اسودت 
بياض.أو سواد من الجد 

البيضاءو٠الن^اءاا أسود، اتئيرا وّالأذنين الئئثاء وهي »الدرآء، المعزى ومن 
سياض،المتوسحأ وااالوسخاء، بياض، كش وجهها عبي الي وءالعنواء، الجم،، 

التوىالي وارالعقصاء* اعنم، للوعول نيل ولدلائ، اليدين، البيضاء و>الع3نماءا 
وارالصباء،وجهها، على قرناها أتبل الي وأالملأء، خلفهما، من أذنيها على فرناها 

انشقت،الي ورالثدهاء، طولأ، أذناها انثئت، الي وأالئنناءا الهمتين، الختصبة 
الأذن.طرف القهلوعة والالمصواء، ، عزضآ. أذناها 

فقدرصفنتهما فإذا أنثته، نزعت، إذا حصاء، الشمحل *حصنت، زيد; أبو قال 



اومهن\_مماب: ١٣٢

حشمديتهما فإذا وجاء(ل )الصوم الحديث ني نل ومنه الرجاء، وهو أوجائهء 
عصبأ،.اعصننه فقد تتدرك 

الألأتمعرفة في -ناب: ٤٧
لهانيل ؤإنما والقدر، والنمزة والدلو والثداحة والفأس القرته .^^"^،* ٠١١٠
الناس.•ع ينزل أن له يد فلا وإلا ثاء، حيث يجئ معه تكون الذي لأن ااثحلأدتا* 

حدا،وجمعها رأسان، لها الش وارالحداة؛ واحد، رأس لها اش *ي وأالثأسا 
د'راامحرينُُالمنوث*، دس الحجارة، بها محنر رأس لها عنليمة يأس وُالئائور* 

معههبط آدم. ران الحديث ومنه النندان، واالعلأة٠ الشجر، يها عظيمة؛قي فأس 
ال؛تم.دس و٠العتلت٠ ،، العلأة(ل

ن«؛ي،واحدها ارالأ،حاءاا وكدلالئ، حميت،، واحدها السمن، زئاق ورالحنت® 
لهاأسمع ولم الخمر، زئاق وُالدوارع' وطب، واحدها اللض، زئاق وءالوطاب* 

أيضآورالحمت® كله، ذلك تجئع امم رالزى® واسم للماء، ورالأنمة® بواحد، 
للعسل.تكون 

فمسكهفْلم فإذا 'الشكوة® ترضع دامت ما الثنلة لمالئ، يقال زيد: أبر فال 
فمسكه»الئماء«.أيدع فإذا رالتدزة® 

والمأحصم،®.الأشفى ورجزاة والميتة®، الئكين ءنهناب وهو 

يكونورالننذ® كدللث،، إلا ■^١ يكون ولا النخل، عر به بمني الخي رالكز® 
وارالمفمر®والصقر العتل وهو المني، س نتدأ وسمي جلود، أو حوص أو فا لس 

بينيمد الذي الحيز واالمقوس® أيضآ، رالامام® وهو البناء، به يثير الذي الخيهل 

للمرأغض فإنه فيتزيج، اياء؛ منكم اسطع •_ داود؛ أ؛ي منن في كما الحديث، )١( 
متنالكاح. ؛ الياء، رجاء،. ل فإنه ياكوم، فعليه منكم يتي لم دمن للفرج، وأحصن 

الحدبث،)آإ•؟(.رنم ( ٢١٩)٢: داود أيي 
لدى.المتوفرة الحاويت؛أ الكشب، في أجد، لم )٢( 



١٣١٢ي،_ب1ب:في.مئتالآلأت 

.نلانآعلى اأحدت نيل ومنه أيفأ، وهواالممْس' الحلبة، ني الخيل يدي 
فيهاالش المعترصة والحديدة االعدتئا١، هو الميزان به يرلمر الدي والخثط 

النئدو'اوثنداواتا االمارانا١، منها اللسان يكتف لما ويقال . االمنجزا١هي اللسان 
هيالحديدة محلزفي ني ااخ؛وءل فيها تجمع التي والحلقة الميزان، أسفل في التي 

أالكظانةأ.

الشوالقيور االمئوراناا، عما كالصليب الدلو على تعترضان اللتان والخشبتان 
يشديطان أو حنز الثميلة! الدلو ني و٠ااعناج٠ رالودم*، عي والماني الدلو آذان بين 

فيحيْل شد حقيقة الدلو كانت، فإن للوذم، عونا فيكون اليراش إلى يشد ثم تحتها، 
يثلث،ثم يش تم التراش إل الحل بثي أن ورالكرب* العرثوة، إر آذانها إحدى 

،;١١الحطثةلأل 

الكزئانوئه وشاJوا الشاج شذوا لجارهز عمدا عمدوا إدا م؛ _ ١ ١ ١ 
ينفىفلا الماء يلي الذي هو ليكون الكبير الحل طرف به يوثق حل و٠الدوك٠ 

•العزيوش محن من الماء محرج الدلو* د"ءزغ الحز، 
منكان وربما البكرة، ومهل في الذي العمود وهو •المحور• البكرة ول 

حش،من كان فإن حديد، من كان إذا البكرة فيه تجري الذي هو وأالحئاف( حديد، 
■حب، من أمثان وله البكرة، ومعل في الذي ٠ القس، و• االمعو•، فهو 

علىتكون التي الخشثة هو ورالنيئ® •السكة• وهى المدان حديدة وءالئة® 
الحئاُث،.يمسكها الض الخشبة ورالمثوم• الثور، عنق 

به.يغرز أي؛ الخبز، به يتسغ الذي المجمؤع الريش واالمشنعة• 

ادركمخضرم شاعر أبومليكه، السي، مالك ين أوس ين جررل م:  ٤٥نحو - . . . )١(. 
ينالنبرتان هجاء من وأكثر ونمه، وأيا، أمه وعجا عتغأ، عجاءأ كان والإسلام، الجاهلة 

ونهاهنأحرحه يأييات، فاتطقه المدينة في عمر نجه الخألاب<، ين عمر إلى »ش؛ةاْ بدر 
ا/ال(.المس.ع)'ا:هجاء عن 

المحراتالفدان: )٢( 



اومئا.كظب: ١٣٤

التيالمنملة التبن، الطين وارالئت1عاا ،، ر المالح ر٠االمنتاغاا 
ثمجساسم•

وااالصنثوراافيه، الماء مصب وءالازاءا؛ الحوض، مرحر اااإعئر® الحياض! وفي 
البتر،إلى الحوض بين ما و®المدنياا موحره، إلى إزائه من الحوض،اا وارعضد مثعبه، 

البتررأس على يثيان ثارتان وااالثرنوداناا السانية، متتهى إلى البتر بين ما وارال٠نحاةاا 
الخشبةو٠لالنعامةاا ، اردعامتانء فهما حنب من كانتثا فإن ، ءامحرتان® وهما حجارة، من 

السانية.أداة جمح والالقئس،® الزرنوقين، على المعترصة 

واللبسالثياب في معرفة باب؛ -  ٤٨
حنسمن ثوبين إلا تكون لا و٠االحأت® لثمن، تكن لم ملاءة كل ^^٠٠ ١٠

غيرمن مخيتلة حجزة، لها ئجعل السراويل ئدر الثوب من قطعة وا١اانمةاا واحل، 
•راقطاق®،فهي ساقان ولا حجزة لها تكن لم فإن السراويل، تشد كما وتشد ثمق، 

له،كم لا الذي القميص واالهممل٠ *الئزاويل* فهي وسقى وساقان حجزة لها كان فإن 
هدب،فيه ليس الذي الجانب، وهو واحد، واكمته® واصفته® الرب® واطزة 

الإبهامبين منعها فيها حرى ما النعل® وارزمام كلها، جوانبه اووب® واحوامي 
تضييقوااالزضصة# تليها، والي الومهلى الأصح بين مظه وارمالها® والثثابة، 

وهوراللمام®، الأيم، طرف، على وهو ®التماب®، فهو المحجر إلى أنزلته فإن النقاب، 
»ال1ثام«.الفم على 

.رجلنه® عى واكشفن وانفزمروجهه®، ، رأسه® حنرمأ • ويقال 

الطرفنأحد ويخرج الأيسر، ثكبمإ عزأ إرارق طرفي، تجمع أن وررالأصطباع® 
الأيمن.ثكبك وسرز اليمنى، يدك تحت، من 

جوانبه.مجن ثيتآ ترغ ولا ، بثوبل—، نفنلث، محلل أن الصماء® وراستماد 

،ائطئبه.الملج:)ا(



١٣٥اندح ني سره _اب:  ٤٩

يدك.تحت ولاتجمعه سددئوتك، وااJثاJلاأن 

ييالبياض وهو الظفر، ني االعوفا من وأصله مش، نبه أي: ئنوئ* وانزل 
الأحداث.أظفار 

السلاحفي معرفة -باب:  ٤٩

،٠١أكنف، ٠ نهو ترس معه يكن لم فإذا ئزس، معه كان إذا ئراس" ّرجز ت يقال 
؛،،٣١١نهو سف معه يكن لم فإذا سيف،، معه كان إذا وانثافح« نائو،،ا، وارحل 

فهواناتف،*.به فإذارب السيف،، عليه الدي ،النسيمؤ، وندقيل: 

بالعصا،واعصومتح به، صرستح إذا يه، أغصى عأنا بالشم،، اعصيت، ويقال: 
سنهما.ئْرق العصا س مأخوذ الميفح ني والأصل بها، صربث إذا بهاء أغصو يأنا 

وررجز"آيم* فهو رمح معه يكن لم فإن رمح، معه كان إذا رابح" وارجز 
دررنابل"بال" وُُرجل "خابئ"، فهو ليع عليه تكن لم فإن ينع، عليه كان إذا دارغاا 

أعطتهأي: Jأسلتهاا اااسظي وتقول: فهو يعملها كان فإن سل، معه كان إذا 
سلاح،معه أي: سالحء وارحل فهوانارزا، ونبل ميف، الرحل مع كان فإن سلا، 

معهيكن لم فإذا النلاح•، في وانالأ واندخح« انؤد« فهو الأداة كامل كان فإن 
فهوثوبآ درعه فوق، لبس فإذا ٠ممغا، فهو معفر عليه كان فإذا ءأغزل•، فهو صلاح 

درعه،.اكافراواقيكنزنوق 
٠ونبل قوس معه كان إذا ئبلهء وامتنثل متموص رجل اهدا وتقول: 
هوو٠العنراا رظتتا0اا، جانبية س وحداْ طزفه، حد الثتفؤ، اذتابؤ السيفه: 

السفوجهمح، من المر وبض ظثه محن ما وررغزارْ" ونطه، فى الشاخص اياض 
.اشتاب في تدخل التي الحديدة والسكين• السيف من وءالنيلأنء جميعأ، 

ترسلا وللذي ءآجم" ت معه رمح لا وللذي اأم؛لاا معه: سيف لا للذي ويقال 
٠ء أكثف ء ت معه 



١-كاب: ١٣٦

الرعحمن لحل ما واالثعن،٠ التنان، من الرمح ب لحل ما ُالجباُّ • الرُح 
ذلكتحت وما الزمح® اعامن توعى ذراعين مقدار إلى الثعالب تحت وما الثنان، ني 

الزمح®.يدعى الرج إلى ذلك تحت ومجا ١^^٠، ُءالية يدعى النصف إلى 
مقيضوارالمنجس* و٠االعجس٠، ٍلرفيها، من عطنت ما الثزس® *سه ت القوس 

ظهتئلسى التي العب وراقنل® الور، نيه يكون الذي المرض و*الكظر® الرامي، 
اثثن.قلهوز تنس الش اليور ورالخلل® المب، 

الور.عليه يجرى الذي الحر على تكون الش الرقية ورالغمارة® 

الوتر.رأس على الذي المر واالإطنابة® 

الفارسة.الشكي و»النتل® 

النوقوحرفا الور، فيه يكون الذي الموصع الهم! س ؛رالفوق® السهم! 
فيالمحل ندحل و»الئغثل® »الأط3ة®، هي الموق تجمع الض والعمة ارالشرحان®، 

'المدذ®له يقال الهم وريش الرعظء، فوق تنئ الذي العقب و،اائصاف® الهم، 
ئدة.واحدتها 

الريس.ذو ورالمريش® عليه، ريش لا الذي القدح و'رالأئذ® 
٠أعلاه أمحمله فجعل فوفه انكر الذي ت السهام من وءالنكس® 

فيالمامز هو وءالعتر® اظتته®، وهي ْلرنه، هي ث. ُدزئه® النمل في المحال! 
وشماله.المحل يمين عن ما وططؤذآ0ه منه، الئمتان وارالغراران® و،،عله، 

الصياعأسماء باب: ٠ ٥ ٠ 

الثاءرل١،:فال فهو،رإنكاث® العرب عند صانع كل 

الثماخ.هو ت الجواليقي نال 



١ ٣٧الجهات لاختلاف الواحد الثيء م الأساء اختلاف باب: - ٠ ١

،*إنكاى١١مس؛رانا وشنثا .* ١١٢

،اليتاء وُالهاجريأ الخط، الخثاط، ورالناصح• ئجار، ت أي 
اثسار،وااثيراالزرءاد وراليئ• المانع، وااله؛رد* الخيال، درالهاِم* 
روبة؛نال الغزال، و'العصابا 

٠الشثاب ثزوث الماص ش ٠ - ١  ١٣
وأاإنامعمر،طه، عن سكسر حتى طها أود الثياب بمفيى الذي وارالمثاس* 

المداس•

الجهاتلاختلاف الواحد الشيء في الأسماء اختلاف باب: - ٥ ١ 

بمطيص الشزرا و"اشن أّمل، إل و»اابمر« ^، إل الئزر" »الذئذ 
واال٠خالوحةاالمستوتة، هي ٠الخلكىا والطعنة وجهك، حذاء وارالثنرء وشمالك، 

،يمينالث، من يدك أدرت إذا شزرا^ بالرحى ارطحنت يقال* الشمال، وذات اليمن ذات 
الشام'.نال ٠ كاJلالثا فأدرت بمزاك من الإدارة ابتدأت إذا والتتآأا 

عيناا نازل المنثثى ولو وثتآ شررا بالرحى وئظحن -  ١١٤
حمالتهنإن ستتت،،، 'قد يقال يديك، يين الشيء نيه تحمل الوعاء وارالثباذا 

1.ثوإثة1نهو حننك ش حملته فإن كذا،، وأحولت اقد يقال ءالخالء فهو ظهرك على 
حبمآ«.أحبن ءحقت مه يةال 

ارحوالبانح ايي نة رفمع
البار،ناحية من حرى  ١٠رُالبارحُ ااي٠ثر^، ناحية من جرى ما واالثانح'ا 

استديرك.ما وراشيدا Jلمالث، ما وءالناطح( 

نجرهاويراها• الرحال، ت تعمل حنب رالميس* وآخرته، الرحل نائمة الشعيتازت )١( 
وعملها.



-محاب:١  ١٣٨

الطيرفي معرفة باب؛ -  ٥٢

عليهنوح عهد على لكن أنه الأ'ماب تزعم يزحآ، ُرة الهدير* تجعل العرب 
عليه،نكي وهم، إلا حمامة من فليس ئالوت الطير، جوارح من جارح فصاده اللام، 

المعنى!محذا يي وأنشد 
تتح؟—اذ ك وما أودى وند هديلا طوق دان أثكي ثك'• - ١  ١٥

تالمعنى هذا في الكمتت وقال ثني، ثع تذلق ولم ت أي 
ء-بيولا،ثن للب جابه بآنرب م بي ئمحس نذ ا رن- ١ ١ ٦ 

،!العويل جزاذ نال منه، الطار يجعلونه ومرة 
ت>فلميإة بمس الني من ونطها الئائالئجل الهديل -كآف ١  ١٧

نثزذ0.ويروى 
تالرمة ذو ثال الصوت، يجعلونه ومرة 

الئزيإل؛ا3الهديو اليماني رَناخ نايا الفض، عند نائي أرى -  ١١٨
وسممت،الأءراب،، بها ئثقن حضر طير وهي جمعها، والموارى و'المارتةُ 

لا.أم الطاتر هذا أتريد أدرى ولا *الموارير* تقول العامة 

والمميرأجاب، ت تولك من الأصم I والجاية الشديد، الصويت، ن والهمم، تنادين، ت تهتمن )١( 
الإجاة.

كالماتمنه راتتس الارآن رصع الإصلأم أدرك وصافح شاعر النميري، الحارث ين عامر )٢( 
فييه نمه يلقب كان المن، العير عتق مقدم الخود؛ جران رُعنى ، شعر، ؛ي وردمتؤ 

(.٢٥•شعر..ع)مآ: 
مولما كأنه؛١١^ نشايله من يتول؛ رجله، من يغمر • رظالع يعينه، الفرخ • ههنا الهديل  ٢٣١

ويروىيالشام. مدينة وغزة؛ مكر، حض الث،،رب أكثر الدي وشريب* ■ الُلرب من فيه 
انمي،,حتى شرابه شرب ند أي الزاي' يكر وروي المكران. ومتزنح؛ يصيح، أي ريفردا 

ميجوشاتها؛ المغار، الحصى والحصباء؛ بالحمى، تيه يرس الذي الوضع المحما؛ )٤( 
صوتوالهديل؛ بيوم، الفر قل نيفر واليماني نفرهم، يعني اليماني؛ درراح شوفها، 
الحمام.



١٣٩ممئفيام 'أه-ياب؛

إذابه الخل الشعراءُ ي الماء، عله شت لا الريش لئن طاتر و»الثدأ 
عرثت.

•مها ويفرخ شجر س ■تحيطا' بئر طائر و٠االكوطاا 
الصنارة.ص : نالواو»القئرا 

,البرنس هو وارالسشورء 

الشاعر:نال ألوانآ، ظو'ن طام و»أثويرانشاا 
زتثثبه وثلن نو كؤ برابم، ي، كأب- ١ ١ ٩ 

•يتخيل" لونه يوم ُكر، ويروى 
الشرثتاق.يقولون: اللغة وأهل به، تتشاءم والرب الثقئاق، هو واالأح؛ز* 

وطاوؤل.وجمعه الحطاف، وارالوطواطاا 

ُالفتاق.لخم عترهم لأنه ذك نص الخراب، و»الختم« 
:٢١ااشاءرلقال صوته، بحكاية محمي المزد، - القاف يكر ورالواق' 

مُرأ،دمبزاق ايوم هداني بموث ر'خاله شد إذا هثابث ي.زلت -  ٠١٢
ذونال ناءا، رابن أيمأ ل ويقال، غرنج،، واحدها الماء، طر و'الخراييق" 

الرمة:

ثخفأصناء \ز'ض نئة ض كمحا واليقا ايافآ -  ١٢١
اقطعت،.ويروثم، 

عديبن نول بن عطف بن عدي بن لختثم هميد أبو رواها الأبثات هذء الجوالفىن ذال، ، ١١
الرياص.ولقبه الكلي، جاب بن 

يهب.ولم عليه م مض الطترة أحل من الأم انملر عاب إذا يمول،ت منني، ءا-انيت ، ٢١
ومحلق!الماء، طار بمي ماء؛ وابن ، أءلأْ ارأس• ولمة ها-ى، ءٍر عر أحذأ اعتافآ! )٣( 

•علها غاص سمكه رأى فإذا ماء الجو ني متفع 



اومئت>_ىب: ١٤٠

أبمأ.الوعة وص الأحمق، الرجل به بمبه البومة، مثل طاؤ وارالثوة* 
م؛.ابن و»الئحز« 

و»الفث1دايمال:صذكرالإوم.
ومالمب، وعتف الديك، عرف وُالعذرتةُ جناحاْ، الطائر من واالئئطان٠ 

•عض واستدار؛ي ال٠لاتر، ريش من ارمع ما ورالبراتل* انمازى، ذكر 
الرتيقةالقنرة وُالغرفىءُ ؛الخزناءا، وم الأعلى، البيضة نثر وُالم؛ض' 

البياضمن يخلق العزخ إن • ويقال، البيض، صفرة واالمحا القيض، تمتا التي 
•، المح؛ ويخذي 

الشاعر:ُال ضر، أي: وبمكو، الرياض في يغط طائر ورالتكاءا 
والخنزاتل٢،الفاء لأقل نزبمد ززضة عتر قي الئئاء تيدَ إذا -  ١٢٢

زمكاْص.الناتئ و»ئطن« 
إذاال>ليئاا اثطنت وينال، بيضهما، انقير إذا والخمامهء الدحاجه اراصمت ويقال، 

الخر.بلاد إلى البرد بلاد من انحدرت 

الطيروصغار والذباب، الهوام في معوقة -باب؛  ٥٣
.^^١٠الناس: لعامة نيل ومنه الخراد، صغار •الغوغاءا 
ننج.والصغار: للجهلة قيل ولدللث، البعوض، صغار وارالهنج• 

البياض.ويخذي المح، س يخلق نهو تمامآ، *ذا حلاف الواتع ، ١١
رومحةوسبت، ونبات. ماء ب متدير مكان كل والروصة؛ صوته، في ءربا ءرد ، ٢١

الجدب،زمان م إلا روضة غير المكاء»ي يقرئ ولا امتقامه أي؛ ذها، الا» لأ'ماصة 
ولاكان، حيث، اللحوق؛الغيث، سمملغ الإبل لأن بالويل، والخمر الشتاء أمل يحص 

والحمر.الشاء ذللث، تسمملح 
ائاتر.ذب أصل القطن: ، ٣١



الطيروصغار والذباب الهوام م سرقة باب* •"  ٠٣

عظيم.أزرق ذباب و٠الث٠تةا١ 
ذلكعد فيقال ويمضي، رأصه فتركب الحمار أُف ش يدخل ذبابآ وارالنعرة* 

احمارسئ|.

•يراع؛ واحدته نار، كأنه بالليل بملير ذباب دُال؛ر|عُ 
•المحل نحل وءالبمسوب® 
الجرادة.من شبه وفيه ئثاز، وهو الليل، صرار و*الجدجلا 
محنءأصع فينال بها يضرب والمثل حنآ، ييتأ لنمها تبك، دابة وُالئردةُ 

ا.نذق 

الأدينإ.تأكل دؤيبة وءالعث* 
3نأ.اليباب يميد العيون، كثير الآ3جل، نمير انماكب: س صرب و»الل؛ثا 

مدينيفال احتتنة،، لها يقال وند الريح، منتنة العظاء من صرب حبين* دُأم 
نالحسن، أم إلا وديج دب ما كلر تأكل نقال؛ ئدعون؟ وما تأكلون ما لأءرا;ي؛ 
•العايه حين أم بجيء • المديك، 

دارت،كيم، معها ونذور الثمل يستقبل شيثآ، النظاءة من أكبر واالحذتاء٠ 
الشمس.بم ألوانا ويتلوذ 

علل*فلأن صدر اوحذ قيل ومنه بالأرض، نلصق حمراء دويبة واالوحذ٠٠ 
بالأرض.بلصوقها بالصدر الحقد لصوق شبهوا 

أبوزيد:وأنثي يجمع، ولا يش ولا ابرض، سام ورالوئ* 
ارضاثفقبداآ^امحيخالصأ لهذا محت لذ زافه -  ١٢٣

اكاني.س على فجمعه 

نيرالمزش العرب: تقول شيثآ، منها أعظم الخنفساء مثل دؤيثة وُالمرضُ 
الحنفساء.تقول: والعامة حننة*، أمها عين 



اومئا_ىاب: ١٤٢

إبلا!بمف ، الثاعرأ نال م، فيتوو العير على تدب دويبة وارالنترا 
الأشازرأ،—ات ذر:محا ذت زانتيفاز منن من كأنها -  ١٢٤

•ير جمع أراد 
الماء.فى الماء طير يغوص كما الرمل تغوص؛ى لريبة ر٠الحلكاء٠ 

المساء،أصابع بها ثشة ملمى، بيض الرمل في تكون دواب د'االأنارعُ 
أيضا.الأرض® اثعتمة هي ويقال؛ لنرؤع، واحدها 

الماسجأن.العنكبوت واالغترئقا١ 

رالمحم®.وهو اكانذ، عفلم واالتلدل٠ 
ربابة،ثى أّئرث يمولون• المثل، الُرب بها تفرب صماء، يارة و'الربابة' 

حلزْلهتابن مال الجاهل، الرجل بها ويشهون 
و\ر'>والآذَائ نمإ لا ئ اتاباخربينم -  ١٢٥

الثلاحف.عثليم وُالريى® 
انمان.تقتل و»الننن« 

فيالأصمعي وأنثي الحزدون، وكذلك، نزكان، وله دكئْ، الصب® و'انزف 
صب,وصما 

وئ١علل٤■البلاد في حاف، كن عز نضيله كاثا يزكان له 'سخي -  ١٢٦

البرصاء,ين نبب هو الشاعر الجوالتيت تال  ٢١١
كأنيتول؛ الحلوة، وعر الذرب من مشتق يذريان• الوافر، الئيء س *احوذ اسمار؛ )٢( 

حلولها.يورت الأنبار لمتها منها من الإبل هن■' 
جاهر،شاعر الذكرى، يزيد بن مكروْ ين حلزة بن الحارمثإ م! 3،  ٥٠نحو - • • • )٣( 

رثلوالحيرة، ر الملك >x ين ععرو يدي بين معلنته النجل العلتان،، اصحاب احد 
(.١٥٤ع)أ; ّ ووقائعهم الرب احياد س محّأ يها جمع 

٠المثليم المحل؛ )٤( 



١٤٣واسرب الخن م مرئث ت باب - ٥ ٤

الأغزاب!قاتل يقول تطه، ثخم و٠الكنيئ٠ 
دالو'اذبمدر الق تزكق لنا بالأمحاذ الكنى ذت ي وأنت - ١  ٢٧

الهندي!أبو قال سفه، وا•تكنه٠ 
النسأرئ قه -شهثزلا النزي، نمام النتاب زنكن - ١  ٢٨

صب.من اعز المثل؛ ني يقال ولذلك يأكلها، إنه ويقال! ولده، ورحنوله١٠ 
وأنثي!صائدها، واحارنها، 

ئجت؟نن بنبم، نزيو سا ب ب مم، كاف ما إذا - ١٢٩
ئوبفي نفنو أنها الأعراب تزعم الرائحة، متنه كالهزه دابة و'رالظرنالا 

القومني ويقولون الثوب، تش حتى رائحته تدم فلا صادها، إذا أحدهم 
مجتمعةوهي بينها منا إذا لأنه الثنم، مفرق ويسمونه! ظربال بثهم منا يتقاؤلعون! 

ئفزنئ.

.الأراس—S ذكر أيضا وهو اليرايع، ذكر الءر,زاا وُ 
ؤنامربن ؤنامر يقال! ومنه وئبه، أي؛ لهلموره، ارطامز® للثنءوئ، ويقال 

وصئان.صواب وجمعها الممالة، وءالصوابة® 

فهتار.جناحان له نت وربما ، كالبرغويث، و٠المثوءى٠ 

واJعقرباليية في معرفة باب؛ - ٥ ٤ 
زيد!أبر ونال ، ورال—تته' العهمب٠ والدعته ورسطته' الحته' 'ئهنته يقال! 

ئزئاها،العمرب® وءزبانى بأنيابها والنشهل اسطتهء بائفها، والثكز الحية® اكزته 
-العقرب® رحمة و بها، تشبيهأ النجوم سميت و؛دلارئ، ذنبها، مجن ئثول ما ورثولتها® 
منصغرُت، إذا الأفعى ورالحاربة؛ رإبزتها®. بها تلسع والص سمها، — ؛التخفيف، 

عظيمةحية وااإح4ارث،® أعظمها، ورالتحان® رمة، معها تنفع لا الك، ورالندأ الكبر، 



1ومت\_ىب: ١٤٤

:٢١الشام ثفحولأ->ذى،ىل 
الأثجعلعلته سضى عصه ند ■حئاثهم وأوا وقد أينايشوذ -  ١٣٠

اضنود منه ويقال: النصثاض الجم الخفيف الحة تمي والعرب 
•امحايزه كألأيدلس ^٠؛^ دجل؛ عز 

الأرضجواهر في معرفة -باب؛  ٥٥
،١٢٤١^^^عنن نث وجل؛ م اض نول رمه اشحاس، رالفطر* 

يومالآJك لدش في صب ئثة إلى انثئع )ض الحديث ومنه ٢، الأنرب٠١ واالآئك٠ 
ورااصرئاناو٠رالثجتناالفضة، أيضأ، ومحو،رالعمأن' الذهب، وااالتصئا٢، ااقيا«ة(أ 

،:الزتاءرقول ومنه الرصاص، 
داحديأم نغمن؛ أجندلأ ؤتيدا مشيها للجمال ما -  ١٣١

ادممآسونائ-نأمالآئاردأفيدا أمءن_زدان

والمعنىاللفظ في المتقاربة ايأسماء باب: -  ٠٦
سلت<.النفح من يقال ولا ارالنفتح• من أكثر ارالننح* 

دارم•ين دّجاشع النرذدنا يهجو ايثت الجوالض تال ، ١١
اموهم،ولأس»س،.الرحل: فاش )٢( 
.٦٥الابن الماس: ّررة )٣( 
.١^٢١مأ: ّررة )٤( 
الرصاص.الأك: )٥( 

بنأنس عن تاريخي ني ماكر ابن إلى وما٠ الصغر الجامع »ي الموطئ أوردء الحديث ( ٦١
•٦(.)٦: شاوي ١سير نمى انفلر: مالك، 

المالكةالممييع بن أذية بن حان بن الظرب، بن عمرو ؛نت، الرياء : ٠٠ق  ٣٥٨— . ..)٧( 
العارف،غزيرة كانتا والجزيرة الثام ومالكه تدمر ماحة الجاملي العصر همر الخث؛هورة 

(.٤١ع)م: لكرق. تاريخآ وكتبت، الجمال، بديعة 



JI_UIم المتقارة الآس«اء باب؛ . ٥ ٠

•الخززا.س أنيخ الأرض: س واالتزم« 
الءسنلا،:رزأ الأصابع، بأطراف واالمصا الكف، بجمح واالمص٠ 
.الرئرلهل٢، آثر من يننة 

اض:رحمه درأم أبو نال الأسنان، بأطراف واالثصما كله، بالفم واالحصما 
اف,والموعد وئئفم ثحفموذ 

والجؤع.البرد يجد الذي و'الحرصُ البرد، يجئ الذي ورالفصرا 
النتن.وراائ-صا العياب، راالئجز« 

مووااالح_ما، الثوب، الحائاك ا عاليهنئ تالالتي ة الخشبوااال>مهاا 
المتسج.

العقل.ني ورالئلأس* ائ؛،، ني دااليلأس« 
طفثتالش واالهامدْاا ها، حنئ يطمأ ولم لهبها، مكن تل> التي الخامدةا١ و٠رالنار 

الزماد.عقاما الي وااإكايطا أل؛ة، وذهبت 
ومنهحاصة، النس واالدنئا الخبيث،، والشيء الطست، الشيء رح شدة و•الدثئاا 

ينار.يا للأمة: وقيل دئر،  ٢١للدنيا: نيل 
الديواال1رمإا الضرورة، عند إلا لا الذي الuاح الشئوب* وااJاء 

وحبرالمهرة أهل إمام كان تابم سمتي، أبر البصري، يسار بن الحس م؛  ١١٠— ٢١)١( 
كانالغزالي* تال المدية' ؛ي ولد الغصحاء، والفقهاء المالخاء أحد وهو زمنه، في الأمة 

فيغاية وكان الصحابة مجن هديآ وأتربهم الأنبياء بكلام كلامحآ الناس أشبه البصري الحسن 
(.٢٢٦بالمرة.ع)آ: توفي الفصاحة 

.الآيةأا،مورةطه:)٢( 
الصدق،في المثل يه يصرب الإصلأم تديم صحابي حنادة، بن جندب A—ت  ٣٢- ٠ . . )٣( 

ووليوعمر يكر أيو توثي ان إل غآقام الشام، باديأ إر ه الدّول وفاة يعد هام 
مكثهاالربذة إر يرحل أن أمرء لم إ ١لملاينة إر عمان وامحتقل..ه دمشق فكن عمان، 
(.١٤٠مات.ع)أ: إلأن 

.وصمر0 هزله ت الحزن هله )٤( 



المعرنتكتاب! . ١  ١٤٦

•ب ما على ينرب وعر عدوتة من يء شب 
خاصة.الريح ني المنزل و٠رادرإع٠ كانت، حيث بعينها الدار رُااريعُ 

.'نكم' نهو جزاء كان فإن ، ابتداء الطاء 
ارعلت،•.نهو الحساب، ني كان فإن الكلام، في واالع1طاا 

ترعيا.الذي ر٠الأاتح* الدلو، فيملأ البتر ندحز الذي ورالماتح® 
.للرجليقال ولا صناع*، ورامراة حاذنآ، كان؛عمله إذا صعء *رجز 

السنيهالكلام من نوادر باب؛ -  ٥٧

ميتآ.مدحه *رالأبين٠ حيأ، الرجل مدح ُالممرطأا 
ميتآ.كان إذا به' و'ءضبتا حثأ، كان إذا لفلأنء 'عضنتؤ 

ijj_« ، »محه،فأعطتها دية لزنت4 إذا فلأن« عن و»عئالت( دتته، أءطيت، الكول
*عملته"بين تهرى فلم الرشيد عند هدا في ، القاصي١ يوش أبا كلمت، 1 الأصمعي نال 

نهمته.خى عنه" واءةالت، 
فيالثح وادوى تيانه، في واستدار حلق إذا الهواء* في الءلاتر وادوم 

.ذم،إذا الأرض* 
الكاهن.أجرة و»الثلإان« الراقي، أ-مة و*البملت« 
الززج.وهو القشر، ورالزكا* الفرد، وهو الوتر، و*الحسّا* 

وأبواه،هو مللثؤ الذي وهو والجميع، الأثنان وكذللث، فن* و*أمة فن* و*عتل. 
أبواه.يملكه ولم صبي الذي وهو ممذكة* عبد و* 

وأولحنيفة أبي الإمام صاحي، الأنصاري، حسي، ين إبرا،،يم بن يعقوب، مت  ١٨٢— ١  ١٣)١( 
القفاةتاصي لص من أول وهو الحار.يثا، حفافل من إ علامة فقيهآ كان ،نّمه، نشر من 

.( ١  ٩٣ع)خ . بيغداد الرشيد خلافة في مات 



١٤٧المششه الكلام من نوادر ت باب "  ٠٧

إذاورا-بموَبجا« أحبتها، وإن بدك، ني توافقك لم إذا البلاد! 1انتيف 
بدك.في ك موافقة كاك ؤإن كرهتها، 

خمأ،واحدهم »الأ-تناء« فهم - والأخ الأب، مثل . الزوج نل من شيء وكد 
مثلاللام محدوفا وحم، الميم، ماكن مهموز وحمء، أثوْ، مثل وحنوه، لفآ، مثل 

فهمالمرأة مل من شيء وكل هذه، غير فيها لغة لا زوحها، ١؛ المزاة! واحنا0 أب،، 
كله.هذا يجمع ^١^؛^! ، االأحثاذ، 

عجينته.؛ يقال، ولا الرجل®، وأعجر ورعجزنار، ،، ^٠١١١٠اعجيزة وهي 
رعك®.نيل: عاي، ؤإذا اظا«، قيل: الشاعر ك إذا يونس: قال 

خاصةالإماء في ويقال والحرة، بالأمة يكون هذا ورعهرُ الرجل® زئى ورثد 
خاصة.الإماء في إلا المساعاة تكون ولا أتاعاهاأ أعن 

.الأدم من و١الطتافc® الشعر، من يكون ولا وبر، أو صوف، من ورالختاء! 
الأصلت،بن نيس أبو قال المتفرقون، و٠الجماع® المجتمعون، ورالجمع، 

صجماع عير جمع نتن من ه -  ١٣٢

حرهامن يفور ما هو القدر® ورفواره الفاء، بقح الورك® رئوارة الأصمعي: قال 
الفاء.بضم 

البثن- معجمة غير بالعين ورالعبمم* محعجمة، بالغين - الحناء المرأة رالعننم® 
اكاء.الكثيرة 

.نهارافعله إذا كدا! بمي ورظز ليلا، فعله إذا كدا! بمإ قلأن داث يقال: 
وتعال؟وحمار، نارص، ويقال: خاصة، البعير لراكب إلا رراكب،! يقال: ولا 

شاعرالأنصاري، الأوسي وائل بن حشم بن الأسلت، عامر، بن صيفي ع: ١ - . ّّ )١( 
الإسلامظهر ولما الأونان، يكرم وكان وحطيبها،، وشاعرها الأوص رأس كان جاهلي 
• ٣١٤٠لم• يأن مل بالمدينت الدعوْ، مول، في وتريث، اف. برسول اجتمع 

٢١١.)



UyiJI:محاب ١.  ١٤٨

رجليه.في وارالحما* خاصة، العير ندي في ٠ 'النقب ويقال 
مثلني وأالخلأءأ الفرس! وانزن الانتأ واخلأت الجمل•، أألع 

ييديه،راحتط! 'رنح* يقال ولا يرجليه، المم! و'ركص الفرس، في الحزان 
و'رغابالقنات، والربن الحلب، عند رجليها بقنات صرمت، عي إذا النانة، وازينت 

والبغل.والحمار الفرس 

الإبل!'نارك وهدم اسائر! و»جثم الشاة! و»زمت البعير! »تتك ويقال 
و'ماصالخم•.

فتاح.يقال ولا نزك! البعير 'أئغت، ويقال 
زبدولا الإبل، ألثان يعلو كالزيد و'الخباب• الغنم! وازبد الإبل؛ 'جباب وص 

لأيانها•

•جزدمح-® ناح يقال ولا شاته! و'س1لح جلده، عنه ننع أي جزوره! فلأن 'جلد 
؟كاصدة' و'أحرى للنانقة، ئاجزة! و*ناذة 

الأء٠لانتكون ولا اكاء، عند ميارنجا و'نتاطنيا• والخم! الإبل و'ظن 
الإبل،وُمراح التوت، "حول، مأواها والإبل؛ الخم وُقاية الماء، عند إلا والمعاؤلن 

دماحالُضُ•
؛الليل،وائفشت! بانمثي، واراحت،! بالعداة، والماشية! الإبل 'نرحت، 

وأمنتها،أرحتها، ويقال! رنع، بلا ونهارأ ليلا ترعى أرسلتها إذا واهملث! 
الق.بغير وحدها هذه وتزحتها المعنى يي أهملتها مثل وأنمتها، واهملتها، 

ونطهانام من كثيرة، أي؛ مذنتة! و'إ؛ل والشحوم، الأوبار كشره مدئأة! 'إبل 
أنفاسها.س دنيء 

:الراعي قال 'فحيل!، قالوا الإبل س /يمأ اشتل كان bذا 
نطتشأنملأ.اِ»فشئ،  ١٣٣



١٤٩واحد باسم المتضادين تسمية باب؛ —  ٥٨

نحاحيل.وحممه نالوا كريما النخل من كان ؤإذا 
ثلاةصر إذا بها" ورثلث أحلأيها، جمح صر إذا بنانه" 'اأحْع ويقال 

حلفآ.ءس إذا بها* واحك حلمين، صئ إذا بها، واسطر أحلاف، 
تبلمن و٠الباتن٠ شمالها، قبل من الحلوبة يأتي الذي ،المعرا عبيدة! أبو تال 

يمينها.

ورالحزام*للهودج، وءالوصتن" للرحل، وءالتمدير" واالحمبا واالثفيم،ا 
حاصة.للمثب، وءاليطان، للسرج، 

للبعير،والنمإدعةا وءالحالز، الثمإذهمة، تحت، يكون اء كواالحنسزا 
منواالثنةا١ حثب، من و٠الخثاش، الحافر، لذرات واالمنطاناا واالمذطاطاا 

وحدهاهده واايريته؛ا واحزمنهء البعير حثثت، يئنال! شعر، مجن وءالخزامهء صفر، 
بألف.

عمئ®واقنتر وعمئ®، مغمت ومرج وازيب واق، أي! ئاتر® انزج ت ويقال 
المن!قال راق، غير أيضا 

،٢٢تثب أمحاهب ض أنح بخطة نزمأ لأمت إذا أنث -  ١٣٤
للخيران.إلا أغئورأ يقال ولا 

واحدباسم اومتضاث،ني تسمية .باب:  ٠٨

،!الثاعرأ قال وهوالأيص، الأنزد، ايإنو')؛ 

•ولدعا يرصعها لثلأ بالمرار صرمهأ ئد اكاتة; صر )١( 
تأذواحمرمة ني تومآ لمت، إذا يتول،! الصعبة. الحالة والخلة: الخصومة، ااثادياJ الألد: )٢( 

الجمّ•ظهر ءاير المقر كالقتب الشدة ني عليهم وكنت، مجادلص عليهم وشقت يي، 

 )٣(JU  :الضبابي.الخليم عو الجواليقي



الممئة١-محاب:  ١٥.

ءنمارا، أذ الغسزئه بمادرُ -*  ١٣٥
الميءيعتى 

المح.ورالهنربم* الليل، وُالهثريمُ 
الضوءاحتلاط التينة يجعل ويعضهم الصوء، و٠الئذدة٠ الظاإ٠ة، واالئاJدةاا 

الإسفار.إلى الفجر طلؤع بين ما كونت والفللمة، 

الممر.الثيء واالثلل» المجير، الثيء ورالخلل، 
١^٢،:قال والمجار، الذنار، وااكل« 

ثلأ؟؟صشاتما ذزدأ يرَث 3أل ال؛نام، أررَأ أف أيئ -  ١٣٦
رنبلأ*هي ت بعضهم ونال . لهاألبان لا التي والثماممس! الصغار، ههتا؛ النبل 

.العطية وهي نبلة جمع 
ازبغة:قال الرئاذ، وءافاهلء العطثان، وءالناهلء 

هالناهل الأنل يا بجل ص -  ١٣٧
العطاش.الإماح منها قأوى أى: 

الثاعر:نال بالأرض، صء' واالنانل« القائم، واالمايلا 
هومانل مننين نمنها ه -  ١٣٨

دارس•أي؛ 
والمغيث.المتنيث، وه\ذ0ث\واخه 

ج)مآهآ(.يغيبا أن الجوتة وصاحب تويا أن الاثار يبادر ٠ وصوابه خطأ فيه )١( 
الأسدي.عامر بن حضرمي هو • الجواليقي قال )٢( 
إلىالثلاث بين ما الإبل من القطيع والذود• مصيبة• أصابته • رزيثة وررأئه أأهمح، أهمح* رص 

,العثر 



OA  . واحدباصم المنقادين نميت ت باب

ابمأ.رموالنائم القصارباليل، ورالهاجدا
والانحدار.الارتفاع، و»الئهمة« 

•الأرض من انهثط ما وس الوادي، أعلى من ثري الماء مجرى ^١^٠• 
واظ.المن، و»الظن« 

•أيضأ الصقيل ومر عمله، بمكم لم الذي السنن واالحثسس،ا 
الإتامة.واالإ٠نا^اا المر، يى السرعة واالإنناد* 

•، حارم١ أمح، بن بثمّ تال المحولة' وهى الخيل، من الخنناذ و،لالخاذيال•: 
ارالثجه علمنزن الكض نه الممود ئزى وحنذيذ -  ١٣٩

الأطهار.ومي الخص، و»الأماء» 
المنحدر.وهو القمعي، الخل; ش واالثمرغ٠ 

ملكوراءهم ٠^^^١ل وجل؛ عز اش ئال حلمفأ، وتكون ئدامآ، تكون و*د0ء• 
تاخومضمح1لأآأ.

ألبنثم لا اللن ؤ\0 وجل• عر اه نال ادوذا، بمعنى تكون انوق• وكازللث، 
وقالءسا.ه، أبي تول هذا دونها، غما أي; ، ^١ ١٠٥ئوئما بعوصه تا تف؟ تضرب 

والعنكبويت،.الوباب يعنى نوعها٠ انما I الفراء 
؟ومتخلمفون عثب، حلوق، واحئ 

وأعلمنته.أحفيته، الثئءء واأصنرن 

وارحيته.شددته، الشءا وارثون 

دامرذل أر الأس، عوف بن صرو حازم، ر بن بثر ه: ق  ٢٢نحو )١( 
بهاأغار غارة ني شلا مات حدة، اا والمحالفخر ني نمائد ل اكسان من جاملي 

(.٥٤ت ع)مآ •عارية. بن صعمعة بمي على 
.٧٩الأية الكهف: مورة )٢( 
.٢٦الأة القرة: سورة )٣( 



.كتاب:١  ١٥٢

وكتنتته.الشءا١^^٧٠، ورأحمت 
تئرق.لأنها شعوب، المتين سمبم، ومنه وئئئت٠، حمننه، الشءا واشعتت 

عنهمهمت عم* ورطك يرذتي، حش عليهم أملت المذم* عر ورطلنئ 
؛ووتي■ألض 

واشتريته.بنته، ولأبعت 

وبعته.، اصنترئه الترإءُ وُمرد،ت 



اهانياص 
المحتقويم 

إقاهة!!ههاءباب؛ -١ 

الرحمالرحمن اف بم 
وسالموصحبه آله وعر محمد ممدنا على اش وصلى 

ليفصلواوزنه، ني ليس ما الحرف كتابة ني يزيدون الكتاب ت محمد أبو نال 
واستغناءاستخفافا وزنه، نى هو ما الحرف من ؤسضلون له، الئثبه وبين بينه بالزيادة 

الكلمة.من ؛حدفون ماعلى دليل اعلأم في لكن إذا ألض، عما انس بما 
تكُرلم ت قولهم نحو والكلمة، اللففلة من ويحذفون يفعلون، لكوللث، والعرب 

ماالكلام من ويخزلون اثاوا، الم يريدون وهم ا ابل والم يكن•، الم يريدون وهم 
يعنونما المخاطب زذ إذا وإيجازأ، اسخفالأ به، إلا الحقيقة على التكلأم يتم لا 

تحميرا ووصفا الرمة ذي نول، نحو به، 

،-؟-١^١١زهو آدايا حدا مس له ئئثث أوحص اللتل لبس نلثا - ١٤٠
ولكنت،آذانها نهبت، الليل؛ أتل، حنن، ءأو أراد ت ناو أنه الأصمعي، عن حيإت 

•لولب بن القبر وتال نحدفإ، النهار• على مائل والليل ترحية م
أيتماه صائنوق نتتغنها مس المثه إل ث. ١٤١

والشعر.القرآن فى كثير هدا وبل، فحدق، لكز،ا اأينمّا أو ذهيا،  ١٠٠^١٠أراد 
فتركوهمانقصان ولا بزيادة ا؛هين اامتثأبين يفصلوا أن الكاب يمكن لم وربما 

الليل•أراد المائل• دالجانح• الاسرحاء، ؛ واس! ب. يحلن اللين،؛ لبن 



اليدتقويم كتاب؛ — ٢  ١٥٤

قولكنحو عنهما، مخبرا ومتأحره الكلام متقدم من يدل يما واكتفوا حالهما، على 
الواحدبض بمقل ولا ثغزوا، وسع«لن تنزوا، وللاشن«لن تنزو، »لن لزحل: 
المدحروف - المتشابهين بين يزنا - الكتاب ني يزيدون ؤإنما والجمع، دالاثتتن 
ألاالهمزة، من ويبدلونها غرها، إلى يتعدوثها لا والألف، والياء الواو وهي واللين، 

حائرا،.أبي في عليه وأجمعوا الصحف، كتاب في ذللئا على أجمعوا ند أنهم ترى 
فيذلك وسترى وغيرها، واللين المد فموف للاستخفاف ينقصون ما وأما 

سالي.افه ثاء إن موضعه، 

الأسماءفي الوصل ألف باب؛ -٢ 
لأنهاألف، بغير — كلاما بها ابتدأيت، أو كتابا بها افتتحت، إذا — الأهُ رربم ثكسبا 

ومحيوالجنع، المنع ومل يكتبا، كتاب كل في الألسنة، على الحال هدْ في كثرت، 
امتخفافآ؟الألف فحدفت، ينكل، والعلعام يرد، النمر 

وقالا، اف بامحم وارأحتم افه، باسم رأندأ نحو ألفا فيها أثبق كلاما توئط«ت، فإذا 
فيكتت وكذلك النظيمهر"ا، زئك وؤنثئ؛انم بام ٧٠وجل: م  ٥١

ومتوسعلة.مجبتدأة الحالين في الخصاحف 

بنيحمد رهذا تقول ، ألف، بغير كتبته صفة وهو بالأمم متصلا كان إذا و'ابنُ 
غيرإلى أصفته فإن افه، عبد بن بمحمد وارمرزمثا اف، عبد بن محمد و'ارأيتا عبدافه، 

وكدللث،أحيك، وأا؛ن عملته، ورابن ابك، زيد رهدا إ قوللت، نحو الألف،، أثبت، ذللت، 
ابننبدأ ورإن عمرو، ابى زيد واكان اش، عبد ابل محمدأ رأفلن كقوللثح خرأ لكن إذا 

ابنالمسح الثماني افِوقالت ابن عزم انبجوذ ؤودالت ، الصحفوفي عمروا 

الأمجدية.ت جاد أيي  ٢١)
.١ الأية ت الملق صورة  ٢٢)

.٧٤الآية الواس:سورة )٣( 



١٥٥للممرف اللام ■ع الألف باب؛ - ٣

أوكان صفث الألف، فيه ألحمت، الابن ثنيت أنت ؤإن ■تحر، لأنه بالألف، كتبا 
اشوزيدا اف عبد وُأظن وكدا* كدا محمد ابنا وزيد اف عبد رتال ت نهلت، حبرا، 

وإنبالألف، كتبته اض؛' عبد ابى ٠رحاءنا مملت،; اسم بغير ابنآ ذكريت، أنت، وإن محمد®، 
نثنتهوإن الألف، فيه ألحقت، الاله® عبد أُمي ابن محمد ®هدا فقلت، أبيه عير إر نسبته 

بن®زيد ^^Ui، بها عرفإ ند مشهورة صناعة أو أبيه امحم على غلب نق لٌب إلمح، 
الأب.اسم مقام يقوم ذللت، لأن الألف، يق لم الأمر* بن ®محمد و القاصي® 

ألفآفيه ألحقت، ؤإن مله، الاسم تنون لم ألفآ 'ابن* في تلحق لم أنت، ؤإذا 
الاسم.ئونت، 

*هذهكتبت، الألم، أسقعلت، فإذا وبالهاء، بالألفح فلأن® ابنة هند اهذه وتكتب، 
بالتاء.فلأن® بست، هند 

وحل:عز اش قال أفصح، وهو التاء أثبت ، الألففيه أدحلتؤ إذا غيره؛ ونال 
بالتايهبمزانلأ،كتثت 

لاتعريفاللام مع الألف باب: - ٣ 

فقلتجحدقتها، الجر لأم عليهما أدحلت إذا للتعريف، اللتان اللام ح والألف، 
فكتبت،تحذفها لم الممةل٣، باء عليهما أدخلت، فإن وللثاس®، وللغلام، للقوم، ®هدا 

وليتاالحرفج نفى محن للأم ألف، جاءت فإن و*؛الاس* وربالغلأم® *بالقوم® 
أدحلتؤنم و*التثاس® و*التفارتج* *التقاء® في اللتين واللام الألف، نحو للتعريفح، 

و*لألتفاسا*ا؛التقائتا® نحوقوللثج الألم،، أنبق الصفة، أوباء الصفة لأم عليهما 
فإنبزاتدتين، تا وليالحرف،، نفى من لأنهما و*؛التثاسه*، علي* الأمر وُلألباما 

الحرف،،نفى من اللتين واللام الألف، على للمعرفة الزانيتين واللام الألف، أدخلت، 

الآة،مآ.اكوة: سورة )١( 
. ١٢الأية ت التحريم سورة )٢( 
•إالجرفىاذحاممح؟؟ااكفة:  ٢٣١



له؛
رالألتتاءا*كتت شٍثأ، تحيف لم الصفة، لأم ولا الصفة بباء الحرف تمل ولم 

ابالألمماءانكتت تحذننج، لم الصفة بباء وصالها نإن و»الأكاس>ا، ورالألممات* 
اللألمماءاص، حذفت، الصفة بلام وملت نإن و>؛الأكاس» و»؛الأكفات« 

و>للأكفا<ت،ااو»للأكاس*.

الوصلألف تغيره ما باب؛ - ٤ 

منو>انل غلام! ا و»ايي الأب، عر لي و»لثل فلأنأ0، 'إيت تقول: 
الياء،نبه تثبتؤ ذللت، كل ايدئوا، رإبتوا، الجمع وني وكداء، كذا من و'اإيس ربكُ، 

منكان وما الواو، إلى الواو ذوالتا من كان ما أعدت واو أو بفاء ذللثا وصلتا فإذا 
لهائأدذ فلأنأ*، انأت فكبت، الألف،، إلى مهموذا كان ومجا الياء، إلى الياء ذوات 

ربموا،وادئوا، ُوادونى، تقول؛ بواو املتح إن وكنلائ، غلأمء، يا ُدأبزا ، ٠٠٧^؛
بواو،اتصالت، إذا وكذلكؤ الونن، من ليلتلث،« فى اياوتى ربك،اا، من "ناوجل لتقول 
ثلادااسل النبمر؛ س سل ني وتقول •وآوني•، ربك•، من •واذجل تقول؛ 
وانسل،.افانسز، وتقول 

رايتوكبت، لياء، ا تحذف لم الكلام سائر من بغيرها أو بثم هدا اتصل نإن 
اثدذمول، مذ ضم' وجل: م اف نال اندن• ثم الأمر ض ر ايدف انثب• نم فلانآ 

و>اضالخائهص.>نمًآ؛ئوا>نفالآ،. ليىهلا،وفال: 
فكأنهمابالحرف يتصلان والواو الفاء أن نم، وبين والواو، الفاء ب؛ن والفرق 

الحرف.من مفردة نم لأن نم، تفرد كما منهما واحد ^ أن يجوز ولا منه، 
فاءأو بواو وصلتها فإن بالواو، بكذا® فلأنأ *أومر نحو مضموما كان ما وتكتبا 

بثموصلتها فإن الواو، فأسقْلتا بالقدوم،، فلانآ وأمر فلانآ؛الشخوص، افامر آلتا 

. ٤٩الأية ت التوبة سورة ، ١١
.٦٤الأية ت طه سورة ، ٢١
.١^٧٧الأعراف: سورة ( ٣١



١٥٧الوصل الق عش الاستفهام ألف دخول باب: - ٥

فيآوجذني 'اللهم وكيلك بالواو، اؤمرُْ ثم فلأنا 'أومر وكب؛ الواو، تقعل لم 
وفيئم، مع سقطها ولا الواو، أسقطت واو أو بفاء وصلت فإن بالواو، مصستي® 

االاJىاا،من )أوتمن( ئطع على كتب، ائ٤هل١، ٠١آويمى الذي انمحف: 
عنيزيله مما نله ما إلى يننلر ولا الانفراد، على ، حرفكل يكتب، أن القياس وكذللثإ 

الواو،بإسقاط لكتب، الاتصال، على كتب، ولو به، اتصل إذا فتغيره أدرجث إذا حاله 
المال(،بيت على فلأن ®وأثمن فكتبت، الواو حدفت، فاء أو بواو وصلت، فإن 

الواو،أنث بثم ذللتح اتصل فإن الفاء وكدللئ، وأتمر؛هء، وكدا، بكيا عليه وأتجر 
.، 4jثم رأوتمر نكتت 

وكدللث،قبلها، للكرة ياء، الأولى في، الواو تقالب، يوحل® ورلأ 'ايجل® وتقول، 
نحوبالواو كتبت فاء أو بواو اتصلتح فإن و«رهل« و'منن« و'ئوخر« 'ثوي 

منبغيرها أو بمم اتصلت، فإن واوهل® واونى، واوحز، فاوحن(، وافه 'إي نوللئ،؛ 
لكم!وئلح، ايهلوا، لكم؛ ونلت، ايجلوا، ت لكم نلتؤ *قد ؛ تقول، ، بالياء كتبت، الكلام 

ايهلوا®.ثم ايجلوا، نم اينتوا، ثم اننتوا، 

إذاقبله  ١٠لتغير تغيره ولا الانفراد، على الحرف، تكتب، لأنلث، هدا تفعل وإنما 
تنفردكما ينفردان لا لأنهما الحرف،، نفس س فكأنهما والفاء الواو فأما به، ومحلته 

الوصلأك على الاستفهام أك ل،حول باب؛ - ٥ 
ألف،وثلتط الاستفهام ألفث، نتن، الوصل ألف، على الاستفهام ألفث، يحنث، إذا 
لهزلأىحخزئ ضز ؤنواءٌ تعالي،: اطه قال، والكتاب، اللففل في الوصل، 

كدا®؟.®^_، استفهمت،: إذا وتقول،  ٠،٣١الشنهعز البنات ومثله: 
فلأن®؟.على و*أنتزيتا 

١٠٢٨٣^القرة: سورة 
.٦ الأية ت المنافقون مورة 
.١١٥٣^الصفات: ّورة 



المدمؤيم ت كتاب  ٠٢ ١٥٨

واللامالأك على الاستفهام ألف يحول باب: > ٦ 
سرقهتدخل التي 

ألثثثث لكريف الكن واللام الألف على الاستفهام ألف أدخلت إذا 
ماأم حنر ت وجل همز اف نول نحو ندة، بعدها وحدس الاستفهام، 

Jالألفا،ذكته ذاك، نال آلريل ت وتقول ءصسثا يقذ بمركونيمأ١،، 
سيثأ.المدة من تدل ولا 

اضعألف على الاستفهام ألف دخول باب؛ -٧ 
نولنحو مفتوحة القطع ألفن وكانت، القطع ألف على الاستفهام ألف، أدحلت، إذا 

أبثص، لم أم ؤأأنذذت4و نك ^١٩^٠ تحار: اش 
فإنالكتاب، في فأما اكانية، ومالدت« الأور مزت ثئن، ؤإن اللفغل، في معأ الهمزتتن 

قلتح)أنن، كتبتؤ لو أنالئ، ترى ألا الاستفهام، على ليدل معأ يتهما الكتاب بعض 
يقتصروبعضهم ثنى، والض الاستفهام بين يكن لم تندرهم( لم أم )أندرتهم للناس( 

ألفين.لاجتماع استثقالأ واحدة على 
قولك:نحو الاستفهام ألف، عليها ودحلت، مضمومة القير ألف كاست، فإذا 
واوا،الكتاب في القطع ألف نمث دلكمهلْ، من خر ؤآؤسف»و آوعس، اوكرملث،، 

ومحوالتحقيق، مذهب على بألفين ذللثإ كتبت، صنت، ؤإن ، الصحف، كتاب ذللنؤ على 
الي•أغجب 

الآيأ؟ه.النعل؛ سورة )١( 
• ٩١الأية •' يوض 'رئة ، ٢١

. ١١٦الآة المممة:ّور؛)٣( 
٦.الآو؛< الترة؛ سورة )٤( 
الآة0ا.ّرر؛آوءمان;)٥( 



١٥٩الوصل ألف ت ياب - ٨

نولك;نحو الاستفهام ألف عليها ودخلت مكورة الهي ألف كاJت، ؤإذا 
ؤإنالمصحف، كتاب ذلك على ياء، القطع نلمت، -جئت، *أندا ذام،' ٠أةك 
إلئ.أعجبه وهو التحقيق، مدهب، على بألفين دللث، كتت شتته 

الرمة:ذي هول، مثل مجدة الألفين بين بميت أن لغته من كان ونن 
نالم؟أ؛ أم ي النئا، زين يلاجل محن الوَث محت أنا -  ١٤٢

الحقيقة،ني ألمات، ثلايثج لأنها ألفين، إنات من د نلأ احلاحل*• ؤتزرى 
كخذاثنتين تحدنح أن يجوز ولا ألفات،، ثلايث، لاجتهخ استثقالأ واحدة، فتحدف 
*بالحرف 

الفصلألف باب: - ٨ 

وكمرواُ'وردوا مثل في اثنق بواو التئامها مخانث الجمع واو تزاد المصل ألفا 
أنهاالقاريء فلن يعدها بكلام اتصلت، بعد الواو بعد ، الألفيدخلوا لم لو أنهم ترى ألا 

فى ciذلالفعلوا ولما الفصل، بألف، نلها لما الواو فصرته ونعل، وورد ومعل كفر 
فيذللث، معلوا وجاءوا، صاروا نحو نلها الحروف من واوها تنقطع الش الأفعال 
فيالواو هدْ حكم ليكون وبانوا، كانوا نعحو آبلها ؛الخروف واوها تصل الك، الأفعال 

واحدأ.حكمأ مونحع كل 
جمح،واو ولمست، ويدعوا* *يغزوا مثل في الواو بعد أيضآ الفصل ألفا وتزاد 

*هوفكتبوا الحروف، هذه مثل في الألف، بها ثلص ألا هذا زماننا كتاب بعض ورأى 
التيالعلة لأن وذللت، حمح، واو تكن لم إذ كدللئ،، أدعو* و*أنا ، الم، بلا يرجو* 

كتبت،إذا أنته ترى ألا الوضع، هذا في تلزم لا الجمع م، الألف، هذه لها أدخلت، 
اثنق،واو واوه تشبه لم أدعو* ورأتا أرجو* *أنا مثل به واو تمحل الذي الفعل 

التراب،أذرو *أنا مثل منه واوه تنفصل الذي الفعل كتبت، ؤإذا بالفعل، لاتصالها 
معناه،عن الخرف، تزل بأن إلا النق واو واوه تشبه لم أرعه* أي - الثوب وأنرو 



الدتقويم مآ.ممب:  ١٦٠

وورديا*ركمروا *ي والواو جرمه، حال في إلا تقارنه لا الفعل، نفس من الواو لأن 
لشيءناممه الواو وتتوعم للواحد يجمل أن يمكن ه ينفمكتف والفعل حميع، واو 

إلحاقمن أنبأتك ما على يزالوا لم الكتاب متندمي أن غير مدهبآ، ذموا وند عليه، 
واحدأ.موضع كل ني الحكم ليكون كلها، الواوات بهدم الفصل ألف 

أحداهماعلى فيقتصر تجيممان الألفين باب؛ - ٩ 
اثنتينطى فيقتصر يحتمعن والثلاث 

واحدة،وتحيف واحدة، بألم، واايأيانا'ا وايأيوب، وايإمأحقاا ايإ؛راهيماا تكتبا 
بألف،ورآم' ورآنب•، ورآحزا، •آدم• ونكتي، ذهب،، ما على دليلا بغي فيما لأن 

نحوالفعل، وكدللئ، ذه_ا، ما على دليلا بقي فيما لأن واحدة، وتحيف، واجدة، 
ذلأنا'«.اآس«و»آزرَفلأل 

واحدة.وتحذف واحدة، ذلك؛ألفا أشبه وما امآبآا وتكتب، 

حمعت،فإذا واحدة، وتحذف واحدة، بألف، و١فجاءةا١ وامساءةا ابراءة، وتكتبا 
الجمعفي لأنها بألفين، حواتجلث،،ا وابداءات واابداءاتكااا وا١محاءاتاا اايراءاتا١ كتبت، 
نعالأتالفعل من الحرف وتقدير بالحرف، أحلوا اثنتين حذفوا فلو ألفايت،، تلأُثح 

بينالثانية بالألف لتفرق بألفين، فتكته واءلأاا زه رقد للأنتين وتقول يعالة، واحده 
واحدة،بألم، تقدم فيما ذللثج يكتون الكتاب وكان الأسين، وفعل الواحد فعل 

الالتباس.مخافة أحوي والألفان 

ماءءكامءواثرسنج الممدودنحواقيفستاعطاءءوالبسّتج الحرف وإذانمبت، 
والهمزة،الأولى، أافا١ت،: نلاث فيه لأن بألفين، نكته أن فالقياس جزاء" وُجزيتلثح 

اثنتين،وتثبت، واحدة، فتحذف الونفج، في التنوين مجن تبدل الض وهم، والثالثة 
الوقففى حمزة ؟، aJL،على القياس وتدعول واحدة بألف يكتبونه والكتاب 

عليها.



ؤإباماالأسماء س الألف حذف باب: -

يجذولوجف كبرا خفأ أحطأت نولك؛ مثل مهموزأ الحرف لكن فإذا 
راحلةوتبقى واحدة نتحدف بألفض، الأصل في لأنه واحدة، بألف كتبته نلجآه 

الماس•عر 

واحدة.وتحذف واحدة بألف واهأناء وا٠أنتا ا٠أنتما وتكتب 

وإئباتهاالأسماء من الألف حذف باب: - ١ ٠ 

ؤإمرتيل،ؤإمنعيل، يذيم، نحوت الأعجممة الأسماء من الألف تحيف 
الأسماءوسائر وهرون نننن وكيلك صرفها، تترك كما لها، استثقالأ ؤإصحق، 

نحوكثيرأ، به سمى ولا الأعجمية، الأسماء من يستعمل لا ما فأما المتعمالة، 
منشيء في الألف تحيف فلا وماروت، وهاروت، وجالوت، وطالوت، فارون، 

وندحدقت لو الألف لأن مستعملا، لكن وإن ألفه تحاوف لا فإنه *داود® إلا ذللئ،، 
الحرف.لاحتز الواوين إحدى منه حدقن، 

حننمنه الألف حذف فإن - وماللث، وحالل.، صلح، مثل - فاعل عر لكن وما 
وحاتم،جابر، نحو - استعمالها يكثر ليس ماء أسمنها حاء وإذا حسن، وإثباتها 
 Jمنها.شيء في ؤ الألفحيف يجوز فلا — وسالم ، وحاما

-الأحر'ث< نحو - فيه واللام الألف، إدحال، ؤيجوز كثيرأ يستعمل منها اسم وكل 
الألف،أنت واللام الألف حدقت فإذا ألقح، بغير واللام الألف، إنبات مع تكتبه فإنالث، 

عندبالألفح كتثوه إنهم • الإعراب، أصحاب بعص وقال ذاك®• قال احاريثح فكتبت، 
فحاJفواواللام الألف، أدحلوا تم به، فيلتبى *حزبآ® يشبه لئلا واللام الألف، حيف 
•رجل اّم وهو الحرب، يقولون لا لأنهم اللجي، أمنوا حين الألف، 

والحيفحن، الألف، فإثبات ونمن، ومرون، عسنى، مثال لكن ما وأما 
•كمر إذا حسن 

١^٧٥اكوبة: سورة )١( 



-^٢lJj.كتاب: ١٦٢

عمران.ت مثل متعمل، وهو ألغه تحذف لم ما ذلك ومن 
واللامالألف حدك ؤإذا واللام، الألف أثبتوا حين أك بغير االئحنناا وكشوا 

والآحرةأ.الدنيا أرَلحان فيمحبوا الألف يعيدوا أن إلئ فأخت 
إذايكتيوهما أن القياس وكان حن، فيهما الألف، فإنباُت، ودنقان شيهلان وأما 

القياس.ترك على مجمعون الكتاب أن إلا ألف، بغير فيهما واللام الألف، يحلن، 
ألم،.بغير الثلم® و»عبم علتكم® واالثلم 

الجمعفي الأسماء من الألف حذف باب: - ١ ١ 
والفاتزونوالغامقون والفلال٠ون والكافرون والصادقون والشاكرون الخاسرون 

فيه، الألفأست، ؤإن نحس، ، الألفمنه حيف، إن استعماله، يكثر مما ذللئخ أسبه وما 
نحو!الأف، لثباُت، إلا فيه يجوز فليس والياء الواو ذوايتؤ مجن كان ما وأما فحس، 

لماالمايين لالتقاء الياء حدقوا لأنهم زذللث، والماعون، والرامون القاصون عم 
الألفيحدفوا أن فكرهوا الياء، حذفوا نم فكنوا، كرة، بحد الياء في صمه استثقلوا 

يجوزليس - والرادين العادين، نحو• - المفاعفإ وكدللئ، بالحرف، فثجحفوا ايضآ 
الكتاب.ش الدالين إحل>ى وذهاب، للإدغام الألف إناتر إلا فيه 

وهوأ-مد.فيها، الباقية الألف لمكان االثموااته® من الألف وحدقوا 

حذفها،س أحول اراللار>ث،® فى فالإئباُتؤ وارالصالحايت،® االلاُتا® فأما 
إلا>اللارت،® فى أك لا لأنه إثباتها، س أحس االصالحاُت،® س الأف وحذف 

المحذونة.عير أف االصالحاات،ا وفي تحذف، الش 
ورالصابح®واالمخاري_ج® ورالتناثيل® ورالدئأنير® ورالدكاكين® و»الدذانٍن® 

وأحن.أحوذ كلها فيها الألف، إثبات 

لثلأالأف، حذف يجوز فلا الأف إلا واحدها وبين بينها ليس حماعة وكل 
منكين،أنه فيفلن الأف تحذف أن يجوز لا اكين® رمنحو الواحد، الجميع يثبه 



١٦٣امحلت إذا )ئ( -باب: ١٢

ألف،بغير كتت الواحد ب يقع لا مرصع في لكنت إذا وُدراهمأ رماحدأ وكذلك 
الألف.أثبت الواحد فيه يتوهم أن يجوز مرصع في لكنت فإن 

نيمكتوبة وعي حن، وحيفها حض، فيها الألف إثبات ورالملأتكة، 
ألفا.بغير المصحف، 

الألفبعضهم أثيث ورشمانون* ألقط. بغير واثنتية، ألفط. بغير وJلثونا ورثاكة 
فيهاجعلتر إن ت ألف، وغير بألفا عنزة، وائمان بعضهم. وحيفها الياء، حيف لما 

الأعشى;قال( الألف،، أثبّئ، منها الياء حدقت، ؤإن الألف،، حدفت، الياء 
اوأربنواثنتثن زة عناف وثموتماسا تمانيآ شربت، -  ١٤٣

ؤإذاالياء٠ وحدقت، الألف، فيها أثبث، مضافة غير مفردة كتبنها إذا وانمان، 
سؤ؛(.وادنني لحز')؛، ليال ُكنز، فتنكب الألف،، الياءوحدفت، أصمتهااثبت، 

اتصلتإذا ))ما(( باب؛ - ١ ٢ 

نيموركن شنت،،، بم ورحيم شثت،ا، عم ورتل شتح،ا، بم رابع تقول! 
عنمحل أردت ؤإن الألف،، نقصت، محئت، محيء أي عن نل معنى أردت إذا شتت،'، 

بماوحد0 أحببت،، عما وتل بداللث،، بما ابغ نقالتان ، الألفأتممتؤ أحببح، الذي 
منهاالألف، تنقص العربج فإن حاصه، سح،، ربم إلا الألف،، فيه تتم هل.ا كل أردت، 
جميعأ.المعنيين في اذعدلمسئ.لأتإ، ت فتقول خاصة، 

فيماّتفهمت، إذا تقول بغيرها، يتمل لا اتصالا بما يتصل الحرف أن واعلم 
فيمارحثح، فتقول أتممت،، الامحّتفهام غير في لكنت، ؤإذا ،، الألففتنقص صّربت،؟ 

لأنهافتقهلعها، حميل، تأتيه ما كث ورإل حن، منلئه لكن محا ركل ت وتقول ّألتلثح،، 
بررثتي٠جثتلث، ركلما فتقول وصلتها اسم مونحع في تكن لم فإذا الاسم، مجوصع في 

.أ-تحرتنى، اسط ورلكنما 

فإذافتصل، أجوك* أنا ورإنما أحاك*، كلمتت، ورإلما ى.ااا _؛!، رإنما وتكتب، 



—ثن
نيحء،يه جثث ما ®ؤإل إلإرء أحب عندك ما ؛إن فكتيتآ قطعته، اسم موضع في كانت 

ثوعذوىما ^إن ت كتوا وموصولة، مقطوعة اسم، وعي المصحف، يي كنمت، وند 
بمعتىوكلأهما ،موصولة، احرهأ »ين ضتؤ\ ; وكتبوا٠قطوءة، ، لآته١١
الصلة.وئصل الأمم شلمر بأن والهلة، الاسم بين تفرق أن إلئ وأحب الأمم، 

نهيصالة اما* كانت ؤإذا محمطومة، نهي الأصم لمعنى كانت إذا ما* ورمع 
موصولة.

رونحن، الوته١ يذوغم ممونوا وؤ١تما كدار، فافعل كنت رأيتما وتكتب 
ولأنهرأتى'، بها وصالح، صله الوضع هدا في لأنها موصولة، تكون،، أيتما نأتيلث، 

تكون،أين تقول; أنالث، ترى ألا مز، *أين" *ي يكن لم معنى بانصالها يحيين، قد 
الأولفي رتكون، لأن فتجزم، ثكرأ أينما نلح،; رأين* عر رما؛ ادحلتن، فإذا فترير، 
ماأين فقالت،; ثصالت،، رأين* مع اسم مجوصع في رما* كانت، ؤإذا الاستفهام، بمعنى 

تقول؟كنت، ما أين ئعذنا؟ كنت، 

عدوايذلأ قضنت، الأجنن وؤ١بما فاكرم*، لقيتؤ الرحالين رأيما وتكتب، 
ورأىفأكرم* لمت، الرحالين *أي تقول أنلث، ترى ألا صالة، لأنها متصالة، 

عالي•.عدوان فلا نضيح، الأحلين 
محوصعفي لأنها فتقير، أوثق* ترام ما ورأى أئصل،،ا، عندك مجا رأئ وتكتب، 

•اسم 

لأنحطأ، وذللن، مجفصولة، بعضهم وكنها موصولة، فمحب، حيثماا ٠ وأما 
عبديكوي، رحبن، تقول وليها، إذا الفعل وترنع مكان، بمعنى فهي انفردتا إذا رحبنإ* 

تقولالفعل، وحزمت، رأين* بمحنى وصارت تغيرت رما، فيها زيد فإذا أكول*، افه 

.١٣٤الابن الأنعام: مررة )١( 
.الآةا،ا■ّررةطه;)٢( 
.٧٨الابن النماء: سورة )٣( 
.٢٨الأية ت القصص سورة )٤( 



امحاكإذا )_( -باب: ١٣

وعلىواحد، ، حرفوا«اا فكأنها معناها، تغير عليها رما* فدحول، أبيُ، ةكرأ احيثما 
اسمموصع في وغيرها «ع كانت، كما اسم موضع في أبدا تكون لا معها امار أن 

•الفعل س مرها محا جاز ما محها مجوز 

للإدغام،تصل أن إئ وأحب ئنك، ثنت، ؤإن رصك، ثئتظ إن وانعما* 
فهيمدغمة تكن لم ؤإن لأنها كدللن،، وابتسما* المصحف،، في موصولة ولأنها 
الأمم.معنى ز معهما اما* أن مار وابتس ما* انغم قطع مجن وحجه بها، منبهة 

ُطنق،ئمرأ الكلام كان فإذا الألف،، وتحيف، فتصل أنته• افيم وتكتب، 
الأمم.موضع في اما* لأن أحستإاا، فيما »'كام : فهالت،

اسمأ.أو صلة فيها اما* كانتج ت للإدغام موصولة تكشيج عما* او 

اتصلتإذا »مري« باب؛ -  ١٣
بمعتىههنا وهي، للإدغام، فتصل * حللنتv وُرمقن مألتح* عقن ُ نكشي، 

١ءللستج؟ أيهم ومن مألت؟ الامر^ أي عن • تريد ا الاستفهام 
موضعفي وهي، أيضآ، فتصل أحبست،* بمي وااطل-ا أحببت،* عمى ُسل وتكتب 

للإدغام.الاسم 

رغثت،مى في راغبأ 'اكن وتكتب للاستفهام، فتصل رغبتج؟٠ افيمى وتكتب، 
اسم.لأنها مهعلوعة إليه* 

عزاش قول، نحو للإدغام، مجوصرله صلة، غير أو صالة كانت، إدا اعما* وتكتب، 
وتقولنليل، عن، أراد لأنه صلة، هبما ^j، نادمر،اا، محص ليل ي ؛ وج؛(
اسم.موضع في ههنا فهي إليه* صار عما اسله 

أنتج؟*من '•ع مول، استفهامأ، أو اسما كانتج إذا مفصولة، فإنها مذ' '*ع فأما 
أحببت،*.نن مخ وركز 

.٤ ٠ الأية المؤمنون مورة ( ١ ر 



٢-كتاب: ١٦٦

نن«و»كث 
أيدأ.نإنهماموصولتان اممذاوامثا( فأما

اتصلتإذا ))لا(( باب: - ١ ٤ 

فياراذا تظهر ولا ذللدا مود ألا ورآحيبت ذلك، معل ألأ *أردت تكتب 
قولكنحو أظهرت الفعل في ءا٠لأن تكن لم فإذا الفعل، في عيذ■' كانت U امحات 
بملمتعال اش قول ومنه ذإاك«، مند لا أذ واثمنث ذلك* تقود لا أن »ءاو0 

كآنالث،نحميرأ، فيه ولأن ^^١، ٠٥١ئنل مذ شيء عل بمدردذ لا أذ ااكّاب آئلأ 
شيءعلى يقدرون لا أنهم الكتاب أعل يعلم دلثلأ ذاك، تقول لا أك علمت أردت! 

سضلاش•

رأن*فتظهر عليه،، اص لا أذ و»ك، عثدة، ■ص لا أن »ءلنت أيفأ وتكتب، 
عليه.بأس لا أنه وظننت، ، ءند0 خير لا أنه علمت، يمعنى لأنه 

راق،.تظهر فلا كدا، ؟كن كدا منل رإلأ ونكتب، 
الكي أتيتلث، وتقول تفعل، كي ،أتيتلثف تقول لأك مقطوعة، لا، اكي وتكتب، 

.لاتفعل، واحش معلُ 'حتى تقول كما تفعلُ 

تكرمنا،،وركتما تكرمنا،، كي •جنتك ت تقول لأك موصولة، اكبما، وتكتب، 
صلة.محهنا وهى واحدأ، المعتى فيكون تكرمنا، والكيما 

'لا،أ)، بينهما والفرق ؛، aJciمعل، لا اتل وتكتب، فتصل، فعلتج، ،نلأ وتكتب، 
بمعنى،تكون الم، مثل واحد، حرف، معها فكأنها معناها، تغير ُهل، على لحلنا إذا 

ولما،الموصع ذك اثاربنتح ت تقول أك ترى ألا تغيرت، ُما، عليها أدحلت، فإذا 
والولأ،الو، وكدك ٠ائعلا، تقول أن إلا ولمُ ُتاربته تقول أن يجوز ولا وسكت،، 
الشالأ، هي ؤإنما العني، تغير لا لأنها لأ، اتل قطعتؤ ؤإنما واحيثما، واحبث،، 

,٢٩الأيه الحديد: سورة )١( 



١٦٧واحد حرف م تجمعان الواوين ت باب - ١ ٦

تفعل«.لا و»ش ضل، فل»ش ضل، لا وأبل ضل، ءبل نحو للإباء، تدخل 
ألابالألف تكتب أن القياس وكان بالياء، مهموزة وغير ٌهمورة ُلثالآ، وتكتب 

إذاتكتب أن يجب وكذلك بالألف؛ مكورة اللام كانتر إذا رلأف، تكتب أنك ترى 
اثمعواالناس أن إلا الإباء، مض غير شيء الكلام في يحدث ولم الأ،، عليها زيدت 

للممحف،اساعا بالياء، كتت< كذا، لأيتانأ كدا سك 'ليذ وكداك٠ ، المصحف، 
.اللام عليها زيدت 'إذ، لأنها بالألف تكتسر أن القياس وكان 

ذلكوغير وبإن< بما يوصد حروف باب؛ - ١ ٥ 
واحئام،وابم'، تكلمت، وأللم حثتاأ و»يىإ ترءب« رانيم تسأل، »ءم تقول: 

س«نلالأف أثث خرا الكلام كان فإذا الاستفهام، ز الألف تحيف واغلأم٠ 
أحببت،.فيما ر»تكالم أردت، عنا 

كله.ذللئ، يوصل وازنانئذ،، واثلتئذ، واحتذ، وايذنغذ، 
الهذليقال كما تهمز لم إن موصولة ٠ويلمه٠ ونكتب، 

ولا:نذرآ؛خالآ لا تجًذ إذا عبما يه ءابى زيلا وك . ١٤٤
لأمه*.ُويل كتبت همزت أتتؤ فإن 

يحتمعنوالثلاثة واحد حرف في تجتمعان الواوين -باب: ١ ٦ 

إذاصتخفافا، واحدة وتحذف واحدة، بواو ورداود، وُذاوسُ 'ءلاوس* تكتب، 

وكانأيلا  ٩١به يرثي شعر ص صرو، بن ماللئ، أيد أبي للمتخل الم، الجوائتي: قال )١( 
ذولهم بمال يهر من _ على نأغاررا جحدر، بن ربٍعة ل يقال ل عم ابن حرج.ع قد 

•ربيعة وأنلتهم أثيلة فقتلوا سعل 
تجردأي تجرد( )إذا وقوله عليه. الدعاء بها يراد ولا التعجب، عند تقال كالمة ويلمه: )٢( 

الضى.والخن: مخيلة، فيه ليت أي حال( ر>لأ لأ٠ور، 



في.كانا،«فلأنا' و»تاوا ا1كففهراا إلى ويأذا وكيلك ذب ما عر دليلا بقي كان.ا 
أنثسوذاك واحدة، بواو يكتب كله هذا يسهمهأم، وؤتلون ننتو0هأآ، دؤ*ل 

أيضأ.بواوين كله ذلك كتب وند الأول، الواو انقمن، إذا 

علىااحتووا نحوت بواوين، يكتب، أن إلا تجز لم الأور الواو انفتحت، فإذا 
كلهوهدا ومحروالأْ؛، وووذا و>محا و'اكثو'ذا« و'اسثوَزا« المكان، 
ماض.

اشتول نحو اثنتين، على راتتصرت واحدة حدقت واوات ثلاث اجتمعت فإذا 

»اأنتمنحو مضمومأ الأول الواو نل U كان إن وكيلك ^^، ^^١ تعار: 
بواؤينكثه هدا نكتب، ا وامدعوون مغزوون، وُأذتم بالأيدي، تنوون وُ نبدأ، نوون 
واحدة.ونضل 

لليعريفواللام ا/ألف باب؛ -  ١٧
الكلمةنفس من لأم على يدخلان 

نولك،نحو بلامين كشته التعريف، لأم عليه أدحلت، نم لامآ أوله كان اسم كل 
بلامذلك كتوا فإنهم ورالي« »الذي« إلا و»الالخام« و»الل؛ن، وراللغم، رالثهم، 
لتفرقبلامين، وراللدين، االثدان« كشت، »الدى« شن،فإذا يتعمل، مجا لكثرة واحدة، 

درالتي*بلامين، يكتب، فكلمها واللأل، وراللأتي، راللتان، فأما والجمع، التثنية بين 
واحدة.بلام نكتت، 

،، الصأحفاتباعآ واحدة بلام بعضهم فكتبه وراللتل، اااللتلت* في اختلفوا وقد 

.١^٦١الكهف: ّورة )١( 
.٧٥الأة الحل: ّورة )٢( 
الآةحلإ.سور؛آلء،ران:)٣( 
٠٥الأية ت المنافقون صورة )٤( 
.٧٢الأة الأنفال: سورة )٥( 



١٦٩الكتاب يي نيد ما ت ياب — ١ ٩

•تلامن بعضهم لكب 
واحدة،وحدك بلامين كنته الإصافة لأم عليه أدحالت< إذا هذا من شيء وكل 

لامات.ثلاث لاجتماع استثقالأ 

هاء-باب؛  ١٨

نحوتاء، نصير مكني إلى تفاقح أن إلا أبدأ، هاء تكتب التأنث هاء 
نيوهاء القرآن، من مواصع ني تاء كتبوها وقد وارحمتلث،ا، وائاقتاائ،اا ارسموكاا 

.الوقف فعلى هاء كتبها من وأما الإدراج، معلى تاء كبها من ءأُا موانحع، 
إليوأعجب بالتاء، افه* ورحمت عليكم االثلم كتبوا أن على الكتاب وأجمع 

حاصةافه® ®رحمت في عليه اجتمعوا ما إلا عليه، الوقوف على ؛الهاء كله تكنيه أن 
وآخره.الكتاب أول في 

التاء.على كتابتها فى والإجملع والتاء، بالهاء عليها يوقفا وارهنهات® 

الكتابفي زيد ها باب: . ١ ٩ 

فإذااعم® وبين سه فرقآ الواو، - وجره رفعه حال في _ اعنروا في تدخل 
لاينصرفا،واعمر* ينصرف،، اعمرأ® لأن واوأ، به تلحق لم المحب حال إلى صرت 
المحبحال فى عمر فى دخولها من وامتناعها عمرو، في الألف دخول في فكان 
منشيء في واوأ به تلحق لم مكي إلى أصفته فإذا ثان، بفرق يأتوا فلم فرق، 

وهوالواحد، كالثيء قبله ما »ع المضمر لأن واعمرنا® عمرك® اهدا فتقول حالاته، 
تلحقلم افه® العنر قلت، فإذا زيادتين، فيه يجمعوا أن فكرهوا الحرف، فى كالزيادة 

ببلبمى ب يقع لا لأنه واوا، به تلحق لم الأسان عمور من عنرا أردت فإذا واوا، به 
•فرق إمحا فتحتاج غتره وبين 

أيفابواو•وررأولئ" اإليلثا® وبين بينها بها ليفرق واو، فيها زيد واأولك® 



.١٧  _Y :الدتقويم محاب

تتقول أنك ترى ألا ا رمته وبين بينها بها ليفصلوا ألفأ، غيها زادوا و،رماو؛تا 
القاريء.على لألتسى الألف تكن لم فلو ثأء واأحدت ماتت، اأحدت 

همرام* •تا دبين بينها بها لبمرق مزيدة، بواو مصغرأ ارتآو->تياا ونكتب 
مصغر.

بيناوند النسق، وواو الجميع واو بين بها ليفرق الواو الفصل؛عل. ا ألفؤوزادوا 
ّالكتاب، من تقدم فيما ذلك، 

أيضأالهحاء من باب: .  ٢٠
شيثأذكت_، ولا ،، للمحقأئاعآ بالواو وأالحيوة« و»الزكوة« *الئلوة* تكب 

الإعراب؛اصحاب يعص ونال واعلأةا، واتناة، اعفاة، مثل بالألف، إلا نثلائرAا من 
الواوإل بها اللفظ ل شيلول وكانوا الأعراب، لغات على بالواو محيا كتوا إنهم 

انفتحت، LJألفآ فقلبت واو، فيها الألف ؤإصل الأصل، عر كتبتؤ بل وفيل: شئأ، 
ولولاوحتوات، وركوات، ص1وات، ت نالت، حمعت، إذا انلث، ترى ألا نبلها، ما وانفح 

أحث،لكان حماعتهم مخالفة في وما الثلاثة الأحرف، هدْ في لدللت، الناس اعتياد 
كله؛الألف،.عدا يكتب، أن إر الأشياء 

تقول!بالألف،، كلها كتبتها مكنى إر ، الحروفهذه س شيثآ اصفت فإذا 
و»وكاتي»و»زكاتلث،ااو»-ماتياوا-صاتك،اؤواصلأتالث،« اصلأتي* 

الشيءلأن عليلثإ،، 'الثالز أحره وفي عليلث،" انلم الكتاب صدر ر وتكب، 
تعزفحتى نكرة شيء كل وكدا معرفة، صار اعدئه فإذا نكرة، كان بذكره بديء إذا 
ئدروايته تقول أو ر"؛عُ ئد الرجل ُرأئت تقولر نم رجلُ ٩ رمر تقول عرف، بما 

أنهعرفته السلام ذلإ أوله في جرى وقد الكتاب، آحر إر صرت لما فكن.لائا رجع® 
التقدم.اللام ذللث، 

وغيرؤ يألفالصحف، في كتبت، وقد بألفؤ، الأمير* ورأيها الرجل® ررأقها وتكتب 



١٧١الأسال س دالأف بابء يكب u باب: - ٢ ١

عليها.الونوف *ي واحتلأنهم القراء مدهب على ألف 
تثبهوص بالألف، عليها الوقوف لأن بالنون، تكتبه ولا بالألف ءإذأ، وتكتب 

منؤولثكونأ ،، بالئاصنته١١ؤلتنس تعالى: نوله ثل في الخفيفة الموز 
بنون.وصلت وصلت ؤإذا بألف، وشق وطق أنت إذا الصاغرينهل٢، 

فإذابالنون، يكتبها أن المتقبل الفعل بإذن ضب لمن ينبض الفراء: ونال 
■؛الألف، كتبت، لغوأ، وكانت، الكلام، توسطت 

كلض ؛الألف، عليهاالوثوق لأن حال، كل في ؛الألفخ تكتبهاأن إلإ وأحب 
حال.

أي:الإغراء، مذهب نعلى رايلث، نحبت، فإن و،مأيكما ،اءتأيك٠ا٠ وتكتب 
وكبتالخبر' ءل5ا ولكن الاستفهام، مذهبإ على تربع لم رنمنتإ ؤإن ثررأيك، 
حاصرإلى كتثتذ وإن الرجلين' أرديت، إن وارموسن® الرأي، أردت إن امونقآ® 

بمنزلةلأنه الأمير® ارثزأي تكتب، أن يجز لم ااُتأيلثإ® تنصي، كنت، ؤإن فنصبت، 
•به تغري أن يجوز ولا ، العالم، 

والألفبالباء يكتب ما باب؛ - ٢ ١ 
الأفعالمن 

ذواتمن أو هو الياء ذوات امى ئدر ولم ،، أحرفثلاثة على الفعل كان إذا 
ورمىثضى نحو؛ بالياء، كشته ياء فيه اللام كانت، فما لئ،، نفإلى زدذته الواو 

كتبتهواوأ منه فعلت، لأم كان وما وتعتت، وزمت، ئضنت تقول: لأنالث، ونعى، 
وتلوت.وغزوت دعوت تقول: لأتلئج رتلا، وعزا دعا نحو: بالألف، 

فتكتبهبالياء، كله وكسته أصله إلى تفلر لم الفعل من الزيادة لحقته ما وكل 

. ١٥الأية ت العلق سورة )١( 
.٣٢الأة يوسف: سورة )٢( 



آآ_مماب:ميمس ١٧٢

ادرت•عن وص ثلانأ* يلاذ راس رغزوت* من وص بالياء ئلأنا'اا ئلأف رأعزى 
ألاالياء، إلى يصير لأنه بالياء، كله ذلك، نتكتب، •j^^،، من وص ئلانآا ئلاذ ورأنهى 

ؤتذعى،دءن ؤنلهى تغزى يكتب، وكذللثؤ وأنهبم،، وأدثتؤ أعزننؤ ^_J،: أنلئ، رى 
وتننيانوتذعتان يان ثم ت مول لأنالث، بالياء، ضيته والواو الياء من كان ما وكل 

دنمحان•

والياءبا/أافا يكتب ما باب' -  ٢٢
ا/؟سماءمن 

ؤإنبالياء، كتبته الياء ؛!؛1^، من كان فإن I أحرف، ثلاتة على مغمور اسم كل 
النعلإلى والرجؤيع الاسم تثنيه ذللث، على ويدللث، ؛الألف،، فاكتبه الواو بنايت، محن كان 

يىتقول لأنلئ، يالألمج، البثرا وارجا واعمآا امحفآا فتكتيؤ الأصم، محنه أحد الذي 
إذاالرجل" ينويت، ئد يتقول! النعل، إلى وترد يرجوان، وعصوان ثموان تثنيته؛ 

فيلتكفعل إلى ترده أن ررجا" في يمكنلئ، ولم بالعصا، ضربته إذا اعصوتهء و، 
الشاعر:قال التثتيه، عليه 

شينن التزم محي إو الئ.بجان، ذ م -ئلأ ١٤٠
فىتقول لأنلثف بالياء، الغاية، والندى — النفس نوى — والهوى الهدى وتكتبه 

,ونديان وتريان، ندتان، تثنيته! 

الإمالةفرأيت، تثنيته ولا أصله تعرف، ولم حرف الباب، هذا من عليكه أشكل فإن 
تعلم.حس بالألفج فاكتبه الإمالة فيه تخس لم ؤإن ، بالياء فاكتبه أحس فيه 

نحوالأعم، الأكثر على عملتؤ وبالواو بالياء ثنى ند حرف ءليلن٠ ورد ؤإذا 
وأنالرحى" 'رحبت يقول، من دمنهم الئحا" ارزحومحتا يقول من العرب من لأن رحى، 

يخخلا كانت، إذا الرحوان، به يرس لا نلأن وتال،؛ دجوان، وللم الناحيه، الرجا؛ ، ١١
عقاس.يقوم من فند دونه، الأمور وتقطع بمزح من مثلي لءس بمول،• لدنه• الأمور 



١٧٣الأسماء س وابء بالألف يكب .ا باب: -  ٢٢

تيهو:قال العالية، اللغة لأنها إلإ، أحب كان بابء نكشها 
ديرما رحثسجنسماعثزة ا أستوتني عدوه كأيا — ١ ٤ ٦ 

وأنارصوانء سنيه من ومحنهم ٠^^^^١٠ بميه من المحرب محن ُالرصاُ وكيلك 
ارالئصوان،ا.من وهو أكثر، فيه الواو لأن إلى، أحب بالألف نكشه 

نحو;، بالياء ئثئه إنما لأنلث، ، بالياء ناكشه أحرف ثلاثة جاوز مقصور وكل 
و»أظنى«»أغنى« وكدللث، وئنتزى، وندعي، ونلهى، ومغزى، ومثش، نش، 

الثنز،ااملوت< مجن وهو امقلى• وكدلالث، عينا١١، ورأعلى م«نان،اا أدر وأرهو واراعنيء، 
الشية.على بالياء ونكشه الثاء، أم الواو أصله أكان تال لا و٠مناذىاا، وامجعاشء 
أحرفي ياءين اجتملع لكراهتهم بالألف، يكتب فانه آن يا أحره في كان ما إلا 

وااروياأحياء ورعام وُءءحياُ ُمعياُ ونحو وءالقصياء و١التئياا ٠العLلياا نحو الأمم، 
ولمبالياء، كتوم أن على اجتمعوا الكتاب فإن اسم، هو الذي *بمي" حلا وُتميااا، 

علىهذا مثل كان إذا وكذلك المصحف، فيه اتبعوا وأحسبهم القياس، فيه يلزموا 
ياءينلاجتملع كراهة ؛الألف،، كتبتهسين* وربمحيا بالأمحرأ بما 'فلأن نحو فلاق معل 

م،آحرْ•
كراهةاشأورت،اا س وهو بالياء، صنمه، أي■ فلأناء ئلأل ُسأى تكتب، وكذللث، 

•آحرْ هم، ألفض لاجتماع 
بالياء،كشته بالتاء الموننر س كان فما الموننر، إلى ترم بأن المصائر وثغتبر 

بالواوالمؤنث، س كان وما ، وظمتاء عمتاء، I تقول لأنلئ، واالظمىا االعمىا نحو 
نيواالثتا،ا الوجه، شهر كثرة وهو واالعثا؛ا العض، فى ارالعشا* نحو بالألم،، كتبته 
.وعثواء ، وئئواء عنواء، ت تقول ،، الأنف

المقصور،س الهاء إلا الهجاء في واحده وبين بينه ليس جمع كل وكنللiح 
ئهلآ،نحوت بالألفط، كتبته بالواو جمعه كان فما والقطا، والثوى، الحطى، نحو• 

ومى،حصى، نحو؛ بالياء، كتثتته بالياء جمعه كان وما ئطوامتإ، أيضا يجمع لأنه 



اكتقويم ٢-كاب: ١٧٤

وئوتات.حصيات، أيضأ يجمع لأنه 
بالألف،بالواو منها كان ما كب، مكي إلى أصمتها أنت إذا الحررف، هدa وكل 

ذلكوأشباه وئواك وحصاك وك؛ناهم ص،ماهم نكتب بالألف، بالياء منها كان ومحا 
بالألف،بالياء منها كان U كبت نكي على أولتها إذا الأفعال ، ^١٧ؤإخداهما، 

الكتابخالف وقد ،، وؤددل1هنا مسا، عن وازناهم حمه* |كاه نحو 
.المصحنت هدا قى 

للمعانيتأتي التي الحروف -ناب:  ٢٣
وحل!عز اف تال ذاك® أفعل أن اعسن، تقول لأنلث، ، بالياء اعنيء تكتب، 

•وكرها السنن بفتح قرئت إذ عثيم ؤؤنلأ 
منوأفصح احن فيها الإمالة لأن بالياء، ورائيء واتزّ ُباى® وتكتب 

التفخيم.

لأنبالألمح، يكتبن أن فيها كان القياس فإن والديء ورإل* ارعر* نأمجا 
،وإنلن، عليلثج، ت تقول لتح لأن، بالياء كتبن ؤإنما فيهى، تجوز لا الإمالة 

.ولويالث، 

حرفآوليا إذا يكتبا أن أمتم، والدي فيهما، احتلم، فقد واكاكاء اكلأء وأما 
ناصثأحرفآ وب ؤإذا اJرأتتن٠ كلثا وأأظني الرحلينء كلأ ،أتاني فتكتب بالألف، رافعأ 

ؤإنماالمرأتين®، بكلس وامررن الرجلين* كلى أرأيت فتكتب، بالياء، كتبا حافضآ أو 
معاللفظ في بينهما قرنت، العرب لأن الحالتين، هاتين في الكتاب في بينهما فرنت، 

وازأتتكنهما® بما واتززت بالياء، كاوبما® ١^->^ ازأتت : فقالواالمكني، 
بالياء،والخافخى الناصب، عع بهما فلفثلوا كلتيهما®، بهما وأتررت كلتيهما® المرأتين 

. ٢٢الأية الأعراف: مورة )١( 
.٢٢الأيه سد: مورة )٢( 



١٧٥اممين ايلاجتاع  ٠٧١ت مص ئ باب: . ٢ ٤

الرائعمع يهما فلفظوا ككاهناء، واالصاتان كلأنما، الئجلأن جاءني ! ونالوا
بالألف.

الساكنينلاجتماع الياء منه نقص ما باب؛ -  ٢٤

ماوكل واتنترا وما< و»ئقضا ورئهثدا و»رآما راعازا ناص* •هذا تكتب 
والياء،الكرة بعل الضمان لمجيء استئقالأ ياء، بلا والحمقى الرفع حال ني هذا أسه 

صرتفإذا ياء، بغتر ونفوا ونفوا إذا العرب أكثر ولأن وياء، كسرة بعد كرة ومجيء 
و»ننترا«.وااتجدِه وارآما* ثاصيآ* أرَأتت أنمته اكب حال إلى 

الرفعحال في تكتبه فإنك ونوار، وثال، جوار، ت مثل سمرن، لا ما فأما 
حالإلى صرت فإذا لتال؛، ثلاث وامضت حوارأ *هولا؛ تمول ياء، بلا والحمقى 

اسب،حال في تم لأنه تصرفه، فلا داد« و»بنت ^٠ رزأت تلت الصب 
فصرفته.والخغخى الرفع حال في ونقص حرفان، الألف وبعد الق، ثالثه حمعآ قمار 

معيذهب التنوين لأن الياء، فيه أبت مكني أو ظابر إلى أصفته إذا هذا وكل 
فيالياء أبث للممريف، ولأمأ ألفأ هذا حميع ني ألحمت، فإذا الياء، فترد الإضافة 

يجوزوقد الجواري*، ورص المهتدى• وأهذا ا القاصي اهذا ،: U]yنحو الكتات، 
تحذفؤ،لم مثملة الياء كانت، فإن المصحف،، كتاب في إلا يمتعمل وليس حذفها، 

و»أؤاري«.و»أءابي« »بماتى« نحو 
فتقولبالياء، كتبتؤ القالي إلى الثمابي اضمت، فإن حاتزن، الثمان وتكتم، 

فيونوار جوار سل ثمان سين وليس الإضافة، مع الياء فتلحق حلون• قال الثمني 
ياءحمفت، اليئى، إلى منسوب يمازا ررحل بمنزلة ثمانيآ لأن الانصراف،، محن الامجتيع 
الأعشى؛نال منها، بدلأ الألم، وألحقت، فيه النسب 

اوأربعواثنين ره عنان وثمرث٠اjيآ ثمانيآ ثّريت، ولمي ء  ١٤٧
يكنلم ؤإن - النب في به وشبيه به احبرتك ما على كاتتج إذ اثمانيآا فصرف 

الشاعر؛قال فأشمت،، رتاعيآء بزدونأ اركتت قلت، نصبت، فإذا رباع•، ٠ايردول - مثله 



٠، ر شوما أو مزبُآ رباهمآ ٠ ء  ١٤٨

الفعلهن بالفصل الأمر باب: .  ٦٥

فإذاالساكنين، لأجت٠Lع والألم، والياء الواو ذمت، ور->م،ا، وأبع" رئل' تقول 
واحانوا،وُبيعواُ ائولوا* الجمع في وكاJلاائ، واحانا* وابيعا، اثولأ* تلت ثتنت، 
وربيعي•رثولي' للمرأة وتقول الأخر، الحرف لتحرك الواحد، ني ذهب ما تظهر 

يليه.الذي الحرف لتحرك المد حرف سقط تلا ، ورحاني• 
يسأل•ورسأل ياكز• ورأكل يأمر• رامر مثل الأتعال مجن يالمهمرز امريت، فإذا 

ناءأو بواو اتصل فإذا بكيا• فلانآ رم تقول أن يأمر أمر في فالمتعمل يجيء• ورجاء 
يأحذواعوملئ، رام ؤ ت وتعالى سبحانه اه قال نآمزه®، فلانآ، روأمر تلت، تبله 

رأومويجوز ءلي٠اهر٣،، واصطبر بالصلاة أئاJلث، ؤو١مر تعان، ونال ،، ؛آحسنهاهأ 
كلفي الحيف ركلُ في والمستعمل بمستعمل، وليس قبله، فاء ولا واو بلا فلأنا• 
مجلفي والمستعمل ذلك، عير يسمع ولم يتصل، لم أو فاء أو بواو اتصل حال٠ 
مصيبتي•،في اوحنني ُاللهم تقول والاتصال، الانفراد ني الإتمام، يأحزْ• اظه رأحت0 

قل|تإشئت، وإن كدا•، عى فلانآ رآنآد ت نقلت، ابتدأتر ثئت، فإن سألا٠ رسآد فأما 
ألن،بلا تتصل، لم إذا المصحف في كتبتؤ كدللثج لأنها إلي، احن؛ وعو فلانآ• أنل 

تفقلتؤ ونمزت أولها في ألفآ فيها ألحقتؤ شنت، فإن فاء، أو بواو اتمالت، ؤإن قبلها، 
رونلت فقلتح الهمزء وحذفتؤ ، الألفحذفت، شنتؤ ؤإن اش•، فاسأل اش، رواسأل 

ؤإناتصل، إن وكذللئ، إلينا•، ء رحى قلت، يجيء حاء من أمرت ؤإذا اض•، مل افه، 
•دجيعوا ج؛*ُا مثل الجمع، في وُج؛ؤاُ رجيآ•، قلت، ثنيت، 

زدتالوبء وروشنت، بنفسي• ورومتالث، الحديث،• روعنح، مثل من أمرت ؤإذا 

ادلويل(•والثوب■ والقصير، اللويل محن الذي المرتع؛ را، 
. ١٤٥الآة الأمان،:سورة )٢( 
. ١٣٢الآ؛ة مورةط<:)٣( 



١٧٧الهمز ا"آ-باب: 

شاكء،ويدا *؛*' كلام* ُعه فتكتب الكتاب، في وهاء وثقت، إذا اللفظ في هاء 
فإنداو، أد بماء ذلل-، وصلت، فإن واحد، حرف على كلمة تكون لا لأنه دو»كا اشه 

زيدأنق افم تقول الئ، أحب والحذف حذفتها، شئت وإن الهاء، أزرت نئن 
ألحمت،ثم ذللن، ومحالتؤ وإن ووتلث،ا، نش وارادهنح نل وراذهب ينساك١٠ 

والفاء.الواو اتمنالآ يعده بما يتمل لا ه ينفقائم *نفمل حرف ثم لأن ، الهاء 
تقول!ولا وثداء ؛؛ردا، قلت! ثنيت فإذا واشاJدا١، رند واردد، ررد وتقول! 

. ١٢٠اازدذئتقول فإنك، ، الماء في إلا الجمع، وكذلك، واشددار، راوددا 

الهر-باب: ٢٦

ارأسأواملأت١ ٠^^١ نحو ألفا، كنست، قحة وملها الهمزة مكنته إذا 
قبلهاما انضم ؤإن واثنته؛،، نحو بالياء، كتبتؤ ثبلمها ما انكسر وإن واتأس"، 

واالؤم«.و»يؤئت« واازصؤت(ا -مؤتاا ارنحو واوأ، كتبت، 
فتقولألفآ، والخفض والصب، الرفع ش كبت، فتحة نلها آحرأ كانت، فإذا 

انؤ!ورهذا الخطأ! ا>نت ز اثلآأ ورزأنت يالخطأ! و»أبيت ياللأ! «مرت 
أصفتهؤإن حاله، على فهو ظاهر إلى الحرف أصفتؤ فإن منكؤ!، ورنرا بمرأُ ورهو 

والنحطآهم! واعزفتؤ ملاهمإ! ارانت، تقول! حال على الم، في فهو مقمر إلى 
نبوهم!اتاف وُعل وُبملوُْ بمرؤُْ ُءو تقول واوا، الرغ في وتجعلها أناه* 

المتقدم.المذم، هذا وا>مالؤهم!، 

واهويئزاْ! ُهو فيكتب، بالألف، حاله على الحرف بمع زماننا كتاب يعص وكان 
علىريل شتثآ!، تزنيث لا وائلأت تكؤك! وأاف بمنآك! ورمو .لأنم! واهذا تملأْ! 
علىالوقوف لأن ، الألفاحتار ؤإنما ، الألف، فوق، يوقعها بضمة فيها والإعراب الهمز 

علىفتركآ منفردا، يكتب، وكذلك، الألف،، على الهمزة مجن وأبدل انفرد إذا الحرف 
.أصيم، إذا حاله 



^WA بييئ

ا.سهم واّمعت ٠ بنكهم امررت ياءنتقول الخفض وتجعلهاني 
ؤيختاربالألف، مكتوبآ حاله على الحرف تترك أن الرنع ني المختار وكان 

•والإعراب الهمزة على بها يلذ كرة الألف تحت دتوغ ذلك، مثل الخفض ني 
الرجل•يوصؤ رلم فتكتب حال، كل على راوأ جعلتها الهمزة نل ما انقم فإن 

.أكنوق* وارأيت إنلإق ورمررت توصوالرجل• د*لن 
•اللام مرنك اعو فتكتب حال، كل على ياء جعلتها نلها ما انكسر ؤإن 

يستقروكا.واهويريدأن نارينا• وامحدا

أوواحدة بياء كتبت واو أو ياء وبعدها مكسورة أو مضمومة الهمزة كانت وإذا 
واوهميقزرن• واهم القرآن• ئزذاواني ءانزوا• فتكتب الهمزة، وحذفت، واوواحدة، 

الذيهذا و٠محطؤن•، مقرون• واهؤلاء مستهزؤن• وامحم بملؤن• واهم بنا• يهززن 
الكتاب.ومتقدمجو الممحمحف عليه 

حس.وذلك وامجقرتون•، الواوامتهزثون* ياءقل الكتاب بعض وقدكتبه 

واحدة،ياء على اقتصروا ^٧، ٠١١ياء أو الجميع ياء الهمزة ج كان إذا وكذللثؤ 
متكثن•بقوم امررت قوللت، ونحو وادمحثن•، •١^؛، للمرأة قوللتا نحو 

ذللئ،.في اختلاف لا وامخطثن• 
تؤلأوارحل واروس• شأن، جمع واشون• امونة• فته اختلفوا ومما 

حن-وكد واحدة، بواو بعضهم وكتنمه بواؤنن، بعضهم كب ن د'ثدس'ا
أنللكاب أمتحب، ولا واحدة، بواو ، الصحففي كتبم، فإنها ٠الوؤدة• فأما 

حدفت،فإن واوأ، مجتها يدل مضمومة همزة إحداهن ثلاُثؤت لأنها بواوين، إلا يكمها 
بالحرف.احخفث اثنتين 

بياءبمضهم فكشه وازتير• انجس• 3 واركى• 'بيم• مثل م اخلفوا وكذلك 
إلئ.أحثا وهو ياءين، بعضهم وكبه للممحفإ، اتاعأ واحدة 

فأسجمع »أر'زُس« 3 »أإؤس« نحو همزة والحين أم على جاء ما وأما 



١٧٩ساكن نلها وما الممة آخر تكون الهمزة باب؛ -  ٢٨

كلهذلك ممب أن إل فأحب ثوب، جمع و*أدؤبُ ساق، جمع و'لأسؤقُ ورأس، 
جائز.وحيفها واحدة، بواو 

قيلهاU وانفتح عينا كاضق إذا الفعل في الهمزة باب: -  ٢٧
ألما،امتحن، وإذا ياء، انكرت وإذا واوا، انضمت، إذا كتبت، كذلك، كانت، إذا 

فإذاحاجته، اشتدُت، إذا و»تؤس« ث»لقما واثس« ورنئلم« الأندا »زأر ز »ال،ا نحو 
ز»تإثم«و»تبمن« 3»بمئم« »تزار« ؤ »بمئل« فكتبت، حذفت، تسل نلالثإ من قلت 

إلاالمصحف، في كتبت، ويالحذف أجود، والحذف بعضهم، منها أبدل وقد وانس® 
قرأهامن قراءة على كذللثؤ كتبت، ؤإنما ، ^١ ٣٥؟j؛؛ض واحد رف حش 

النضةه١٢٢وؤ١صحاي، |ننتلة« تكتب، وكذللث، ثثاءلون، بمعنى ابماءلون٠ 
قبلهامجا لكون واحدة، بواو واومثوف* وامنولا امشوما يكتبؤ وكذللث، بالحذف، 
وارن-واجتماع 

ساكنقبلها وما الكلمة آخر تكون الهمزة .باب:  ٢٨
وجلعز الله نول نحو والخفض، الرفع في حذفت، كذللثإ الهمزة كانت، إذا 

الأن^،و>لءُ فها ٣ '^،، ٢١۴٠١:^ص نا الازإ ني >توم 
وجل؛عز نوله نحو منون، غير نصب، موضع ني كانت، إن وكذللث، ،، دهباه؛ 

٠أحرجتقوللت، نحو ألفآ ألحقتها متون نصب، موضع ني كانت، فإذا ،، الحبءهل
فيفهي مقمر إلى أصفتها فإن جزءا®، واقرأت مءأ® وربرايت، دفثأ* وارأحذت حتأ* 

.٢٠الايآ الأحزاب،: ّورة )١( 
.الآةا< الواقة:-ررة )٢( 
•٤.الأنة المأ: ّررة )٣( 
١^٥.الحل: مورة )٤( 
.١^١٩عمران: آل ّررة )٥( 
الآةهأ.اكمل:ّورة )٦( 



وءمررتوءدنوهمء ارختوك® تقول ألف، الصب رني ياء، الجر وني واو، الرفع 
اكأنيثهاء دإية\ إذا وكيلك دذأها«، و«أحاوت •لأأها« واشرت و«خثك« ثذتك« 
ررالماة١واالكمآْا تقول نبلها، ما متح التأنث هاء لأن ألمأ، جعلتها 

حذفتألف أو واو أو ياء التأنيث، هاء نبل كان فإن وجأف، وارجأته الأولى* واالنثأْ 
و»الثبم*.»المئة| ز االلآت| نحو الهمزة، 

إذاالهمزء على تدل الياء وتجعل واحدة بياء واثايءا رحايء* مثل وتكتب 
تكتبوكدلاائ، ورام، فاض من حدقت، كما فمحدوفة الثانية الياء فأما مكررة، كانت، 

-ررمرى؛* امتيءا وتكتب، واحدة، بياء مناءة، جمع ورمسايء* برآة، جمع 'مراى؛ُ 
بياء— -ننلؤت\ استبال إذا الشاة وارأت أبمدنى، أي• فلاق، انانى من مثعلأ أردُت، إذا 

واحدة.

أوواوأياء واللام عينا تكون الهمزة باب؛  ٠٢٩
عاليهم*وا؛آوُت، سمتهم، ت أي القوم* واسأورتإ واوانت،* و،نآنتإ* ارانح،* نحو 

وانآى*'رأى* نحو بعدها، ؤياء بألفج كله ذالث، محن ننز تكتب، عليهم، تعقلت إذا 
بينالجعع كرهت، لأنلث، بالياء مجته الواو بنات كتبت، ؤإنما وُوأىُ' ورربأى" وررشاى* 

بعضهموكان ألف، بعد بياء ورتيأى* واتنأى* ريثأى* مثل منه يقتل ونكشت، ألغين، 
ولاألقح، بلا وابمئم* ربمثل* كتب، كما ورتس* راتنس* ائش* أف شر ثكب 
الاعتلال•ع عليه يجمع فلا الفعل، من اللام مرصع معتد هذا لأن ذلكر، أحث، 

الحيف.

.بالحذف أيضأ فيكتبها منها الهمزة يحيف ثكلهم ، 'ترى* فأما 
لأنكواوآة* واثآء* اتآء* نحو واحدة بأف أيضأ فهو المضمر إلى أصفث فإن 

ارآهء.وكيلك، ألفين فامحتثقلواجمع ألفآ، المضمر الواومع بنايثح نجعل 



١٨١والعيد التآرخ باب؛ -  ٣١

واوأو ياء وقبلها لأما فيه الهمزة كانت ما باب' ~  ٣٠
٠انورن تفعلون أردت إدا تكتبه وانوت® فلأناء وارمون وءشتتء نحو 

نإذامووزا ءآسم وكذلك واحدة، نتحدف واوات ثلايث، لأنها بواوين، ورتنوون® 
نتحدفواوان لأنهما واحدة، وواو بياء انسسون* ت نلت، أساء من معلون أردت 

واحدة.

رJاخطوناالكتبت، احْلآ من معلون مثل المعتل غير من الحرف، كان ولو 
حدقتقد لأناان٠ يوناا ارتمجن الياء تحيف ولا أحبرتلتح، كما الياء حدفن، وأمرؤنُ 

وسيثنااانت١ للمرأة نلت، فإذا بالحرف، لأجحفث أيفأ الياء حذنتح فلو واوا، 
فلانآاواسؤتن '٣^؛، وكدللث، اثنتين، على واقتصرت واحدة ياء حدفتح وُدجت؛رإُ 

واحدة.وتحيف واحدة بياء 

والعددالتأريخ -باب؛  ٣١
ليال،ااعشر إلى ليال، اتلامثؤ تهول، بغيرها، العنر إلى الثلأيث، بين فيما الونث، 

واثنتانله* ٠إحدى وتهول، أيام* اعثرة إلى أيامُ اثلاثة تقول بالهاء، والمذكر 
الأول،من وتحذفها الثاني المدد فى الهاء فتلحى ليلة® عشره اتسع إلى لبمه® عثرة 

عثزاتنعه إلى تومحآ® عثر وائلأة يومأ® عثر وراثنا يومأ® عثر 'احد المذكر وفير 
.والؤjث، الذكر بين فرتآ الثاني، من وتحذفها الأول المدد في الهاء فتلحؤ، يوما® 

واحدا،اسمآ جبلا اسمان عثر تسعة إلى الخيل من الخثرة جاوز ما أن واعلم 
فيإلا والمرنثإ، الذكر في والخفض، والنصبا الرفع حال ني أبدا، منصوبان فهما 
بالألفح،ورفعه بالياء وحققه الخددين أول ئم، فإف عثرة• وراتنص عثر® 'ائي 

ويقالكلها، الوجوه في ساكنة التأنيثؤ في واإحدى• حال، كل على منصوبؤ والثاني 
منموبح.وكله لاغير، وللمذكر«عشت« للمزننؤ، ورعشزة• واعنزة• اعثزة• 



ع

زلهلتسع I فقالوا وءيقيزا* ءحلوذْ دونها وما للسر نالوا الئاريح أرادوا فإذا 
ءحلثءالعثرة فوق لما ونالوا إ بجمع بيّوْ لأنهم حلونء، نال وءاستي تقينء 

و٠كلأثحلثء نله عشزة ارلإحدى فمالوا بواحدة بينوْ لأنهم ، واثمتء وارمضتء 
■بقستء همرة 

دونباليوم أرحت فلو الشهر، أود ، ULUiلأن الأيام; دون باليالي أرحت ؤإنما 
واوس.نالشهروة.اللتلة 

ألفورمائت دنهم• آلاف وائلائت دنهم• ورألف دنهم• مائئ اهذْ ونولهم 
اصحاح درهم آلاف يلأج إنك يعثت رثي فتكتب مضاف، نكرة كله هدا درهمء 
واألماالدرهم• اماقه فلت ذلك، ثآرف أن أردت فإذا ذكثنْ•، دنهم ألف ورماية 

لأن، الأJوابV٠ورقلائث الدراهم®، ة اعثت تقول العشرة، دون ما وكذللث، الرجلُ 
.اله يضاف بما ي،رف إنما المضاف 

لأنواللام، الألف فيه تدخل فلا به ميزت ما فأما كله، المضاف العدد وكيلك، 
مضافهليت، رعشرين• لأن الدرهم®، اعشرون يهولون لا معرفة، يه يكون لا الأول 

لعشرين.تعريثلث، للدرهم ئعريملث، فيكوي االدرهم•، إلى 
الألف،أدخلوا لما الدرهم• واالعثمُون الدرهم® عثر رالهدنئ بعضهم يقول وند 

ئعلترمحا تقول; أن والجيد رديء، وذللت، الأخر، على أدخلوهما الأول على واللام 
•■جاريئُ عنره و'القازي درهمأ® العشرون 

فيتدخل وتعص، تسعة ؤإلى عثر، تسعة إلى عشر، احد بين ما وكدللث، 
الألففإدخال فوقها، وئ وازنة دونها وما العشرة فى فأئ واللام، الألف، الأول 

القياس.واللأمفىالأولخ٠لأفى 
الدرهم®ورالألفط الدرهم® رالمائة يقول ش العرب، من قال; زيد أبا أن على 
بلغةوليس القياس في رديء وهو الدرهم* العشر ورالخمة الدرهم• المائة ورالحمس 

الأردية•ورأربعه الأئوات• ئلائه ععلت، رما للت،; رسمت، محا على تقول فصحاء، قوم 



١ ٨٣وتآنبه ندكم، م العدد  aApيجري *ا • ؛اب -  ٣٢

.ذر'اعمااورالأزبنة أوابث* •النقرة يجوز ولا الدراهم* واعشزة 
اذهتثإذا الننوة* ورالننئ الاJراهم٠ الئنعة تك ننك اما تقول! أن ؤيجوز 

وللمثم.ؤعة للتوصفا والنوء لم Jkالالراوجعلت الإصانة 

رجلا*عشر ورالأحد ئوبآ" عثر الشلاثئ نعلت *ما إ نلت العشرة جاوزت فإذا 
نلتالعشرين جاوزت فإذا رجلا* العشرون نحل ورما امزاه* عثزء التسع فعلت واما 

والثلاثونالخمس فعل ورما إلىالماJة، كذلك رجلا* والعشرون الثلاثة نعل رما 
ورمانناالدرهمء مانث فعالث رما فقلت الإصافة إلى رجعت، محائة ول،وت، فإذا امرأءا، 

ألم،فعل رما إ نالت الأف يلغت، فإذا الألف، إلى الدرهم، ورحممانة الدرهم، 
الدرهم،المائة فحلت، رما تقول! أن يجوز ولا الدرهم،، آلاف ورثلاثة الدرهم" 
فيذللئ، فعلت، كما وللألف للماتة وصفا الدرهم تجعل أن على الدرهم" ورالألفن 

تعه.الدراهز تكون كما مائة يكون لا الدرهم لأن الدراهم، التسعة فعلت، رما نوللئج 
مائةورحم دره»إ، الم، ريلثمائة نحو ألفانله، تكثئ عددا تعزف، أن أردت وإذا 

ألم،ثلثمائة فعلت، رما فهلت،! منها، لفغلة آخر في واللام الألف ألحقت، درهم، ألف 
غيره،يجيزون لا البصريين، مجدهبا هدا الدرهم،. ألمؤ مائة ورحم الدرهم، 

.الدرهم، الأف مائة ثلاي؛، فعنتؤ رما يجيزون والبغداديون 

وتأنيثهتذكيره في العدد عليه بجري ما باب؛ -  ٣٢
ثلاثرلفلأن تقول المعتى على لا اللفظ على وتأنيثه تذكيره في يجرى العدد 

لفلانوركتست، ذكورا، حثات؛ ئلاث وررأين، نكور، حمامات واثلاث ذكورأ تئامتؤ 
ثلاثعلى ورمررين، مذكر، بجد والواحد اللقف!■، على فتونثج سجؤ"ت، ثلامثؤ 

منثلاث ورله ذكور، العنم من حص رله وتقوم حمام، والواحد فتوننؤ حمامات، 
مزنثانلفظان لأنهما والغنم، الإبل يلته الذي كان إذا س ي فحول، الإبل 

وعلىالذكور، على يقعان وهما لفظه، من مهما لشيء واحد ولا للجمع، موضوعان 
بيننرك لما يكزن الإبل" من ذكور ثلاثة رله وتقول؛ جميعآ، وعليهما الإنايث،، 



آ_ىاب:ض؛ماواو ١٨٤

علىيقع العدد وليلة•; يوم بين ما عن3ة حض فلأن امار وتقول الإبل، يبتن ثلاثة 
تبقرة يصف الجعدي نال معها، لحنت ند الأيام بأن محيط والعلم اللتار، 

وتجارآرا،تحيث أذ النكيئ وكاف  'ه,رم ين تلاثآ ئطانت - ١  ٤٩
^،gjiني إلا الuلكر على ^، piتغلب ولا نال، وثلاث أيام ثلاثة يريد 

يومأ.ليلة كل •ع أن ثينلم عثرا• امرئا ت وتقول خاصة، 

اليئضةمم_ن1ب: 
ئفأنحو؛ بالواو، ثنيته بالواو كان فإن أ-حرف،، ثلاثة على مقصورا ثنين، إذا 

,مديان مدى تحو! بالياء، ثنتنه بالياء كان وإن ئفوان، 

مدرينحوت حال، كل على بالياء ثنيته أحرف أربعة على المقصور كان ؤإن 
تركوافإنهم امدروان®، قولهم فأما البسر، نلويت، من وْو مئنان، وبئر يذريان، 

يثريلا مثنى جاء للفنل هو إنما مذري، فيقولون منه الواحد يقرئون لا لأنهم الواو، 
.واحد0 

كاءان،I فتقول حالها، عر الهمزة تركتط مذنث عير ممدودا يني؛؛، وإذا 
المثنى حاء لنقل ايفأ هذا فإن مهموزة، غير بياء بثايتن* 'عمله قولهم فأما ورداءن، 

ماحب على الأصل على الكلمة ومعل ر الياء فتركوا ثاء، ت فيقال واحده، يمرد 
فيالهمزة واصل ثاآان، التثنية: ر لقيل فأفرد، ثاءٌ نيل: ولو بذ'دوتى'ق ر فعلوا 

•ثتبمتج من فعال لأنه ياء، مقرئا قيل لو ثاء 

وثلاثاوان،حنزاوان، فقلت،؛ واوأ، الهمزة ئلبث مونثأ ممدودا ثنينتج وإذا 
وعثزاوان.وأربعاوان، 

والياءالواو قبل ما فيبقى الألم،، حذفن، والنون بالواو مقصورا حمعنإ وإذا 

أيامثلاثة البقرة هذه فطانت ت يقول خضؤع، •ع الصوت والجوار• الشفقة، الإصاخة! )١( 
وتصح.تشفق أن إلا الإنكار من عندها تكن ولم الدب، أحدْ حنن جوذرها 



١٨٥سالبتياصوس ي .أيصل باب: . ٣٠

الصبوكيلك وئنطون، رئنئون، رمتون، مضطثون، ت تحومفتوحآ، 
طمزومحت•

وجمعهالمبهم تثنية باب؛ -  ٣٤

تثنيةوفي تان، اذه*: أو *تاء تثنة وني دان، ت *ذي• أو ادار تثنية في يقولون 
الرفع:ني قالت، »ذارت،ا ثبت، ؤإذا الياء، كحدف، واوكان، الندان، : ورالياارالدي* 
عزاض نال ٠دوا١تيا والخفض الصب، وفي ، أدت،نهل^٥^١^ دجل• عز اف نال ذرانا، 
فينال ^٠ ٥٠نال ومن ذ3ارتإ، الجمع: وفي ، ٣^١٢٢ص يوش وحل 

وعيذو، واحدها ورأويوء اولثلث،، الجمع: في قال اذللثؤ،ا قال ومن الأك، الجمع: 
الذي.واحدها الدين معنى في ورالأولى* سواء، ودوا 

واللفقلالكتب في النسب هن كئيرأ يستعمل ما باب: . ٣٥
وعمأئمآ نحو وارأ، ألنه تنل—، فإتلئؤ إليه نست، أحرف، تلائة عر مقصور كل 

ورداءكساء مثل إليه ئسبتج ممدود وكل وثدوئ، وعصوي، ئفوي، تقول: وئدأ، 
علىالممدود كان فإذا سمائ، الماء إر ج، وتنوردائ، كساتى فيه: تقول فانك، 
نحوينصرف، لا ممدود كل وكدللث، وحنزاوئ، صهماوي، قلت،: حنراء مثل يغلأء 

بنرى*ثل ثغن، إر وشب وئلاثاوئ، وأربماوة، يكرتائي، تقول: زكرتاء، 
وحبموة•بمروة، وحبرت 

رادايئلها فأكثرهمم اكأنيث لغير وألفه أحرف، أريعة على المقصور كان ؤإذا 
فيقول:يحيف، من ومنهم أخوري، رأنوى•: وقي في نتقول 
فيقولالألف، يحدن، العرب، فكل أحرف، أربعه المقصور جاوز فإذا وأخوة، نزئ، 

•نبارة ؛ رنثازى• وفي اجنادئ• حنادى في 

. ٤٨الأيت ت الرحمن سورة )١( 
.الآ؛ةا-اّورةسأ: )٢( 



؛قوى|ل؛ئلألتكت1ك؛

وعدوي،علوي، ت فقلت الياء حذنث وبلي وعدئ علي *ثل إر نت ؤإذا 
.أشذوا ما إلا ولموي، ئصوي، ت تقول ومحيت، ئصي وكذلك وبلوي، 

ؤإلىرامي، *رامش* إلى فتب الواحد، بمنزلة فهو اثنين إلى نسبت ؤإذا 
*الجضشءوإلى بحراني، "الحرين* إلى بوا نت أحرف نلاثة إلا ثوي، *ثوين* 

والحمنوالبحرين، البحر إلى النسب محن سوق ^١^٠، *النهرين* يالى حنناني، 
والنهروالنهرين•والحمنض، 

•المساجد٠إلى تتب واحد0، إلى رددته به تنم لم إذا الجمع إلى نسبت وإذا 
تردد؛لم به سميت فإن ئأس، ا •القلانس ؤإلى عريفي، ارالنرفاءأ ؤإلى منجدي، 

ؤإر•أنماراأنماري.كلأئ، •كلاب* إلى تب واحده، إلى 
الأبإلى النسسؤ فيخالفون الأعضاء من الجسد في ما إلى العرب وتب 

وأياري،ئماعي، ت الشفة وللعفليم رزامي، الرأس؛ للعثليم فتقولون واللي، 
دنغراني•درباني، ، جماني• ليقولون؛ 

أيفأ؛وقالوا - الراء شح - ز/أ *الخريف* ؤار ربمي، *الربح* إلى يتنسب 
تكولأن والقياس وتهزاش، صنعاني وربهزاء® •صنعاءا ؤإلى - الراء بتسكين - حنفي 

بالواد•

نسجتيإذا للهام، وشام، بمان، و*تهامة* ٠الشاما وإلى *اليمن* إلى وتنسب 
فىتقول منه، الياء ألقيت مشهورأ وكان - تكن لم أو الهاء فيه كانت - مصغر اسم إلى 

وفينيلي، *نديل*؛ وفي ئرثي، *ئريش*؛ وفي ومرني، جهتي و*مزبتة*؛ *جهثة* 
.اشدواما إلا القياس، هو هذا نلمى، •ننمء 

مشهوراوكان والبلدان القباتل أسماء س ئعيلة أو د؛يل إلى نب إذا وكيلك 
وتقيفحنفي، وحيفه وبجلي، ربمي، تقول؛ وبجيله، ربتعة مثل؛ ، الياء منه ألقيت 
ولاالأول في الياء تحيف لم مشهورا الاسم يكن لم ؤإن نكي، وعتيك لقفي، 
الثاني.



١٨٧.الأبمرف ا**ا_باب:

ورامريء*ورابن' رانم• ؤإل ونجوى، عمرؤ يرشح• رعم' مثل إلى يتب 
رابنتء»احت« ؤإلى كوى راسينء ؤإلى ومئ، وسض وقوي نموي ورانت* 

تنوي.اننة،ا ؤإر ويي، أضآ؛لخى ؤيقال 
نتدى،اتئدا في فتقول حففتها ثقيلة ياء احرم نيل اسم إلى نسبت ؤإن 

طيي.ورطتب* حمنرى، ورحمتر٠ 

ينصرفلا U باب: -  ٣٦

تكونأن إلا النكرة، في وتنصرف المعرفة، في تنصرف لا المؤنث أسماء كل 
وحتلئ،، وحمناء صفزاء، نحو ممدودة، أو كانتأ مقموره التأنيث، ألما أحره في 

نكرة.ولا معرفة في يتصرف لا ذللن، فإن وحيارى، وبشرى، 

ومنهميصرفه، من فمنهم ساكن، وأوسعله أحرنا ثلاثة على اسمآ منها كان ومجا 
الشاعر:قال يصرفه، لا من 

العاو_ارا،في يغد ئس وللمأ يغد، مث_زرما بثص_ل ئثلئع —،؛ ل- ١ ٥ ٠ 
يصرف.ولم فصرف، 

منهاكان ومجا الكرة، في وتنصرف المعرفة، في تنصرف لا الأعجمية والأسماء 
حال،كل في ينصرف فإنه ولوب* ُدوج، نحو ماكن، واونلمه احرق ثلاثة على 

الموننا.أسماء من وزنه في كان بما فعل كما صرفه بعضهم وترك 
مجتهاكان  ١٠إلا الكرة، في وتتممه المعرفة، في تنصرف لا الأرصص وأسماء 

ثلاثةعلى منها كان وما رواسعل؛ نحو يصرفونه، فإنهم المكان، به ممي مدكرأ اسمأ 
وحل:عز افه نال تصرفه، لم شئت، ؤإن صرفته، ثئتج فإن ساكن، وأوسطه أحرف 

يحتلي،بعير جلد من إنا  '•واللة ، حانْ به يجلل حتى بالثوب الإنسان يشتمل أن ؛ التلضر
يرويهالأنه يالعليا يشرب، أن يحتاج ولا يلتحفا ممن بعد لمستا صغيرة إنها ٠ يمرل، ١ فته 

نحوه.أر الغمر 



AA_ الخوعابث؛تيو؛
.٠صرأهل٢، ؤا،بلوا تعار: ونال - آ؛شنهأا، اللت ثاء إذ منن ^١ ^١٥٤

نيعتلان٠ ينت وقتس مر، بتت ليم ُرهذه تقول تتصرف، لا المائل وأمماء 
الأب.أردت لأنك و*بنوسالولءصرفإ، ار،نوتمما، نلن،I فإذا المعرفة، 

بنوت فيه يقال لا شيء وكل وميم،* •^_، نحو مصروفة، الأحياء وأسماء 
نييلةجعلوه ومما يصرفا، لم اقثا وإن صرنا، مذكرين جعلا إن ونبأI وثمود فلأن، 

•وررتهود® رمجوس® يصرفوه فلم 
نكرة،في ولا معرفة ني بمصرف لا فإنه نش مؤنثه ننلاذ عر اسم وكل 

و»عصتان«.و»زقان« »عطثان« نحو مزنثه وكيلك 

نحوالنكرة، ر ؤينصرف المعرفة، ر يتصرف لا فإنه ئنلأنة محونثه كان ومجا 
الفؤادأ،موثان واررجل الممشوق، الهلويل وهو تنفانة® وءامجرأة ننثانء رُرجل ^^، 

و»طهنان«.»ننحان« وكيلك 

واعفازانحواعذتازا زائدتان، ونون ألف آحره في كانن، سيء كل وكيلك، 
منوشيهنان الدنقنة، من اردنمازا نحو حال كل في صرفته أصلية نونه كانت، إن 

صرفته،المن من أحدته ؤإن تصرفه، لم الشم من أحل.ته إن ورسمان® الشيهلنة، 
وكيلكصرفته، التبن مجن أحارته ؤإن تصرفه، لم الئث، من أحال.ته إن اتتانء وكاولكر 

واديوان*صرفته، الحنن من أحدته وإن يصرف، لا الحمل من أحدته إن ارحشان® 
الفعل،لأم نونه لأن ينصرف، فهو ئعال وارمان* ينصرف، فهو الأصل من نونه 

للينه.بدللث، سمي المنانة مجن لأنه يههرف، وامزان* 
لأنوذللث، نكرة، ولا معرفة في يتصرف لا فإنه صفة وهو أئعل على اسم وكل 

ليسكان فإن و٠أدرع* و،أحول® نحواأحمر* مؤنثه، مجزى فآحزوه يعلأء، مؤنثه 
،^•٠١٠نحو النكرة، في وصرف المعرفة، في ينصرف لم ئغلأء مجونثه ولا بصفة 

.٩٩الآيأنت يوسف صورة )١( 
.١^١٦البقرة: سورة )٢( 



١٨٩يصرف لا ئ باب: . ٣٦

عامأارأيته ؤيقولون رأنلم، أحمد نحو! اسما، كان إن وكذلك ورارح* و'أبمعُ 
صفة.وغير صفة فيجعل واعامآأولأ* أودا 

ريتصرف لا نهو فصاعدأ، حرفان الألف وبعد ألفت حروفه ثالث جمع وكل 
اورمحاريب ورنتاديل، ورموانيث* وامصابيح، امناجدا نحو النكرة، في ولا المعرفة 

.وا١صتاقاة٠ اجحاجحة® نحو فينصرف، الهاء، أحره ش شيء منه يكون أن إلا 
بها،تشبيهأ يصرف فلا الوزن هدا على وغيرها الأعجمية عن الاسم يأش وقد 

التمن•من وُ*نازر* الضبع، وهي واحصاجز؛ا ورشزاحيل* رتزاؤيلء نحو 
لألهاتنصرف وأسماء أئعلأء، لألها نكرة، ولا معرفة فى تنصرف لا ورأسياء، 

.أسال، 

واصلحاءارءت3اءاا نحو ينصرف، لم تأنيث أو جمع ألف آحرْ اسم وكل 
ذلك،.وأشباه واأكرتاء« ورأنماء« 
ورإنع«و٠ئنماا وابمنرا زرتنكرا ابيد« نحو زيادة، أوله في اسم وكل 

هذاالنكرة، في وينصرف المعرفة، في يتصرف لا هدا كل ورإنمد*، ورتزنع، ورأنلم، 
نحوصرفته، للفعل مضارعا يكن لم فإن للفعل، مضارعأ بالزيادة الاسم كان إذا 

ثمر.وهو وُئ*ضوضُ وايعوب؛' ورإصلي<ت،ا ورأسلوب* ريربؤع' 
لهولاينصرف3امحو« وررُثاع« وانلأُث،* واثناء« نحوراخاد، عدل، اسم وكل 

النكرة.ولا المعرفة في 

المعرفة،في ينصرف لا لهو و»انثم« و»زم« رعتر« نحو سل على كان وما 
وئام.وزافر عامر عن معدول لأنه النكرة، في وينصرف 

بيتهماأنماونزق، واصرداورجرذُ، نحواجعل• محعدولأانصرف يكن لم وما
واللام.الألف، تدحله الخعدول، وغير واللام، الألف، تدحله لا العدول، 

ورنتيكنز* ورنعيد ممل رهدا فهف، أصنتها مقرئة كانت، إذا والألقاب 
,و،ةأا



١٩٠

الأسماءمذهب على للأخر صفة أحدئما جعلت ممافآ أحدهما كان فان 
نطة،،اش عبد وااهدا نتعت® وزف زند اهدا وتقول عمروء أبو *زند كقولك والكش، 
سعة®.وزل اش عيد ^١ ٥١٠وكيلك 

لأتأنيثفيها أعلام لا اكي  ٠١الأسماء ناب: .  ٣٧
فأماالحديد، وديع الإبل، من والدود والحرب، والموس، والأرض، الماء، 

نمجبنيءعروض في وءأحذ الثغر، وعروض فمدكر، - قميصها وهو - المرأة ينع 
واثنل،والنص، والنار، والجحيم، والعون، والريح، والرجم، ناحتة، فمحا أثمان 

•والئحى والدار، والرحى، والعصا، 

ويونثيذكر ما باب: -  ٣٨

رأنه*اأوسي>ت، من هوممعل غيره! وقال فعلى، هي الكائى؛ نال ؛رالموسى® 
عليهاالأءال1، وءالدلو® ينز، كان إذا ومؤ0ث، ممعلأ كان إذا مدكر وهو خفيث، أي: 

الذبيحة.وهي اصحاة جمع وررالأصحى® التأنيثا، 
ورالئوق®ر»ااقريق® و»الثبيل« و»التكين« اليوم، إلى بها تدب تدكر وقد 
رارالعاتق®وءالعسل® ألمنة، نال؛ ذكره وس الس، ت قال أتنه من وءالتان® 
غير،لا ادتع وجمعها مجونثة، ااذر١ع ميبويه! نال ورالكرنع® وءالمتن® واالدراع® 
و»المس®و»الثزاويل«، و»الإزار«، وءالئاع®، و»الئلأح«، وءالثاليب® وءالحاذ® 
.و»الهمس® واالئلطان® ، ورالخنر® - الملح وهو . و»الثلم® و،اوالفير®، ورالغنق®، 

التأنيثعلم وفيه والإناث للذكور يكون ما باب؛ -  ٣٩

الزشأ،ورالجداية® كذلك، وراتهمة® والأنش، للذكر تكون االشخلة« 
ارالحت4®وكذلك سواء، فيه والأتي الدم كله هذا الذب، من الئح ولد و*العنثارة® 



والإناثلuكور يكون *ا •' باب '

الوحش،بقر من الثور أما والشاة رالشاة، وكذلالث، يكر، حتآ فلأن ت تقول والعرب 
الشاعر:تال 

خبماظ، من الشاة اتطلأى ذكان يادرا ئام الئح أمحا; شا .  ١٥١
تقودحتى ذكر، ثتامة هده تقول: واJعامةا، وا-حمامتا وابئآا أقام، حتم: 

نمز.
•جمعهاحي *ي لاينال فإنه إلااجمة* الهاء، بطذع تجمع هذاوكل 

والإناث^كور 11يكون ها باب: - ٤ ٠ 
المؤنثبه أريد إذا للتأنيث فيه علم ولا 

خاصة،لاؤ"نثى فيكون تقول حتى والأش، للذكر يكون اعمابء 
خاصة،للذكو فيكون اأنعوا0® تقول حتى والأنثى، اJكر ااتكون اواءع_ىاا 
تالخاصة، للذكر فيكون اuتالتال، تقول حش والأنس، للذكر يكون وادنلؤت،ا 
الشا>:

\ص\ض ، iJUمن ذل لقد بزق؟ ١^ يون أربأ -  ١٥٢
تقولحتى والأنس، للدكر يكون وأعمربء ثغنأ، للأنثى: يقول وبعضهم 

قدقال:بعضهم عرأف خاصة، للدكر فيكون اعقئبال٠ 
،٠ءم_ئئالل يكومها —  ١٥٣

هوالأصمعي: قال والأنس، للدكر يكون وانرس*ا ١عصفوره٠، قولهم وكذلاائ، 
العرببعض وحكى إسالا١، اعذء وللمرأة اسائ( اهذا للرحل يقال الإنسان، بمنزلة 

■ب*يري' لن من رشربت 

•بمكحيا ت يكومها 



؛٤١

ه1ءبغير المؤنث أوصاف -باب: ٤ ١

رممقنحو ، هاء بغير كان مفعول تأويل ني وهو للموت ثنتا نجل على كان ما 
نحوالنعوت مذهب بها يذهب بالهاء جاءت وربما عسيلء وا١ماJحذت خفسبه 

رنانةيمال كما لبح" رشاه يقال المعء، و٠رأكLJة و٠اامرسةا٠ وااادبي*ءةاا 
أنكترى ألا يبحن، ق■ أثما تخبر أن ترد لم أنك وذلك ذبيحتك*  bJu•،وتقول كسيئ* 

وتقولرميت، إذا رمي® رماة وكذلك صحثة، ؛مترلة هي ؤإنما حية؟ وهي هذا تقول 
الذبيحة،بمنزلة فهذا الأرنب، نرز مما الشيء بس تريد إنما الأرنب® الرمه ربس 
الحائك،قطعها حين مقطوعة أي؛ مجدودة، تأويل ؛ي لألها جديد* رملحمف ونالوا 
وأنثي!قْلعته، أي؛ الشيء، جددت يقال؛ 

—ياج—دي آ حلق حتله، وأمنى ييدا أف منتمى حبي آبى ء ١ ٥ ٤ 
مقطوعا.أي؛ 

ونلريفة.وصغيرة، وكبيرة، مريقة نحو؛ ، بالهاء فهو مفعول فيه يجز لم فإذا 
فيهاحصيف،* وركتيية حريق* وررح سديس* رناقة ؛ قالواشاذة، أشياء وجاءت 

•لبياض سواد 

وعليمة،رحيمة، نحو؛ بالهاء، مؤنثه كان فاعل تأويل فير نجل كان وإن 
٠ومعيدة الجمال، فى وعتيقة وشريفة، وكريمه، 

وامكور*صبور* رامحراة نحو هاء، بغير كان فاعل تأويل في نعول كان وإذا 
٠وركنود® وركفور® ورعدور® ورعفورلإ 

بصديقة.عدوة شبهوا سيبويه؛ قال اش® عدوة رهى ؛ قالواشاذ، حرف جاء وقد 

و،لالئكووة®،الحمولة* نحو بالهاء، جاءت بها مفعول تأويل في كان وإذا 
منالجمل رهذا تقول سواء، فيه والمؤنث والذكر والجمح فالواحد وءالحلوبة® 

•وأكولتهم" ركوبتهم، 



١ ٩٣هاء يغير أوصاف ت ياب — ٤ ١

الأشر،من وامشرر منير" ارامرأة نحو هاء، بغر نهو شل عر لكن وما 
مخضيرا.وُثرس 

)نشرة.شثهوها منكينهء رامرأة نالوا؛ حرف، وشد 

العظيمةوهي وامعمادا منطار* ارامرأة نحو هاء، بغير فهو شال عر لكن وما 
.٠٣^-؟رامراة تحو؛ مقعز، وكاJلك، وامتثال، سمينته، الحلق 

،رصع،ءامجرأْ نحو هاء، يغير نهو مذكر به يوصف لا مما شل عر لكن وما 
يخافوالم فلما المذكر، في هدا يكون لا لأنه وامظفل، وائشدن، واملبن" وامئرب، 

كثويهد تعار: اه فال ٠^٠ قالوا السد أرادوا فإذا الهاء، حدقوا لبمأ 
رصاع،لبن لها كان إذا مجرنحع، رامجراة يقال بعضهم! ونال ا آرصنت،يمل عما 
ولدها.أرصعت، إذا وامنصحة، 

ءامرآةقالوا هاء، بغير فهو وصفأ للمذكر يكون لا مما فاعل عر لكن ومجا 
واطامث،.واخامد" طالق" 

فيها،بينهما يمرقوا فلم والمؤنث للمذكر تكون فاعل عر أشياء حاءين، وقد 
عاقر،وأرجل عاشق" وءامرأف عاشق، وأرجل صامر، واناقة صامر، احمل قالوا 

وارأسيروجان، لا مكثهما طال إذا عانس، وءامرأْ عانس، وأرجل عانرأ و٠ا٠رأة 
فإذائانع" وأناقة وطنه، إر ثانع وأجمل ئاصدا وألحيه الخصايثث، ص ناصل،ل 

الأعشى:قال وخاملة، طالمة : قالواالفعل أرادوا 
3طارت\معاد الناص أنورُ كذاك طالثه' فإنك بيس خارم أنا .  ١٥٥

منوتفعل أحدهما في الهاء فتثثت، بمعنيين ]!.jJ؛، وصفأ فاعل يأر وند 
^٠٧٥٠٠وءامراة الحيض، من طاهت، ءامرأة سال والمؤنث، المدكر يين للفرق الأحر 

'آ.الآيأتالحح:سورة)١( 
ل(.ص ر)ن لوته. أو حفائه عنه زال ت الثوب أو الشم نصل )٢( 
ليلا.يأتي ما ت والطارق غدوة، يأتي *ا • والغادي فارش، وبيتي• المرأة، ٠ محهنا الجارة )٣^ 



الوكاب:مم ٢.  ١٩٤

وهوالمذكر، نيه وذزكه\ لا المحيض من بالطهر مأفردة لأنها العيوب، من نقية 
•المحدب من الطهارة ز يثركها 

إذاناعيا ورامرأة ظهرها، على واحاملآ، الحتل، من حا٠ل٠ رامرأة وكاJلالئ، 
والد،الأب لأن للأم 'روالدة* لنالوا القعود، من واتاعدة، المحيض، عن نعيت 
•بالها؛ ينهما فدفوا 

الأحرىمن واسقهلوها إحداهما في الهاء فآنتوا الموسيؤر بين فيه قرنوا ومما 
فاتت،إذا حئارة، واتخلة حتايير، والجمع وسمنت، عنلمتخ إذا حثارا اناقة قوئهم 

للحيوان.- بالهاء و٠رمتة٠ بها، نبات لا منترا وابلمدة الأيدي، 

الأبم، ورامجراة بكرا، وررجل بكئ، ورامرأ، سس،،، وارحل ا كب رامراة ونالوا 
كنت،فرس واهذْ للدكر، كنبمت، ورهدافرس له، لاامرأة وارحلأم، لها، زوج 

وكذلكالوجب'ا لماح واامرأْ والمزنحط، للذكر واتهيم، جوادا وافرس للأس، 
المس،في لك،® ر0 واهي لك،*، وامحب عليك® واكث جوادا وءامجرأْ الرجل، 
ورأمجةواعنينن، بغيرهاء، وامشهدابالهاء، مغيبه، وءامرأة الشدة، في ^،٠ وانرل 
اروجته*تقول العرب لاتكاد الرجل، ُزوج* والمرأة المرأة، اروج* والرجل من*، 

جنت(،و٠اءرأة جب* وارجل ا ^١ ٤٥٠١١وروجك أنق انغز ؤ ت اسمه تبارك الذ قال 
وارنحآامثله.واعدل، 

وكذاائ٠وحضمي، وزنولي، وصبي، ووصي، نابيي، المرأة وتقول 
والجميع.الاشان 

والألفاظالكتب، في ستصل U -ئاب:  ٤٢
المقصورةالحروف من 

حمت،من والحمى الجوي، وندى الأدصير ندى واثدى النفس، *وى الهوى 

.١^٥٣الغرة: ّور؛ )١( 



١٩٥معانيها وتختلف كفلها يتفق أسهاء باب؛ ~  ٤٣

ييوالقذى والأذى، النوم، والكرى التمزق، والئجى الحلق ني والئجى الدابة، 
واللأيالجؤع، والطري الهلاك، والردى المرض، والمش المخش، والحنا المن، 
والجزوالقلب، المن ني والعتى وثن،، من والور الحزن، والأسى لويت، مصدر 

ماواقوى الهرال، والصوى الجسد، قي واكرى العطش، والصدى الثمرة، حتى 
الماءوالصزى القلع، والأجى والهدى، الالا، ئوى واتيى بعد، أو ثرب، من ئوبمت، 

الليل،سير والثرى الجوف، في داء والجوى الندى، التراب والثرى المجتمع، 
ذكرإنه يقال! الطائر، والصدى الغاية، والمدى مكة، ومنى الناقة، سز والسر 
الخلي،والإرى الحرب، والأءى واي، اسم وحلاي المخي، في عرق، والتنا! الوم، 

والنهىالعقل، والحجى الأمعاء، واحد والمعي الناحية، والدرى فلأن درى في وأنا 
بالياءرأ،.يكتب، كله هدا نوى، ومكانآ الجوف، أحشاء واحد والحثا مثله، 

والقنا، الحدين، وج الظهر، والهما الإنسان، ومما العصا، بالألفإ! يكتس، ومما 
منوننا والفرد: الزوج وهما وزكا' وحسا' الخين، في والعنا والرماح، الأنف في 

وشبرلهاة، جمع ولهأ قطاة، جمع ويطأ الرجل؛ إر ميلك والصعا رطلان، ارزن 
ملأة.جع والملأ العصا، 

هعانيهاوتختلف لهقلها يتفق أسماء باب؛ -  ٤٣

.ممدود الجو والهواء ، بالياء مقصور النفس هوى 

.ممدود الهلمع مجن والرجاء بالألف، مقصور البئر ورجا 
الصافيوالشيء المودة من والصماء الألم،، بمقصور الصخر والصما 

.ممدود 

،!الشاعرأ قال ممدود، المن من والفناء بالياء، مقصور الفتيان واحد والمز 

والحثا.الخثا مائيا )١( 
,الفزاري صنع بن للربيع البيت هذا الجواليقي ب )٢( 



اءوالثندادة الئيهب يمد ، ■هاتآلإ مائثن المز عاش إذا - ١  ٥٦
ممدود.وتناء بالألف، مقصور الرق ونتا 

ممدود.الأمير ولواء بالياء، مقصور الرمل ولوي 

ممدود.الغنى والفراء بالتاء، مقصور ادبة، التراب، واوي 
ممدود.الموت مجن والغناء مقصور، الئعة من والغز 

ممدود.الحلوة مجن والحلأء بالألف، مقصور الحشيش رطب والحلأ 
ممدودان.والعداء والعناء بالألف، مقصور العين ؛ي والعنا 
ممدود.الخالي المكان والماء ، مقصور؛الألف، والساحة الغناء والعرا 

حانآالرجل مني والحماء بالياء، محقصور رقا إذا والحانر القدم حش والحمى 
ممدود.نحل ولا ا حفبلا 

وئمان،موان، تثنيته: ني يقال لأنه والياء، بالألف يكب مقصور الرمل والنئا 
ممدود.الفلانة مجن والنقاء 

الاستحياءومن الماقة من والحناء بالألفا، مقصور والخضبإ المثإ والحنا 
ّممدود 

الرحوصبا ممدود، الشوق من والفناء بالياء، مقصور الصغر محن والصبي 
٠بالألفح مقصور 

ءممدود مليء عي نوللثح من والنلأء بالألف، مقصور الأرض من والملأ 
تليلعو تقول: الغناء، ممدود والجداء بالألفج، مقصور العملية مجن والجدا 

ممدود.عز، الجداء 

ممدود.الشيثين، بين الموالاة والعداء بالياء، مجفمور الأعداء والعدى 

يانتاصطر ولكنه • عام مام • بمول، أن الوجه كان ءاُآ( لُاضا قوله • الجوال؛ةي قالا  ٢١١
اكيز■ءامح، وتحب النون 



١٩٧المتعمل المد حروف ياب؛ — ٤ ٤

استعملالهد حروف باب؛ - ٤ ٤

ورثاءوالمحاذاة، العال من والحذاء الثمن، وصلأء ، الإداء الأول! المكسور 
والحناء!والكساء، الحنل، ! والئثاء والنقاء، والشعر، الحروف وهجاء الاس، 
والشفاء،، والكناء ، والخصاء والسناء، والشتاء، ناديأتا، من والنداء انملية، 

وحنن، الزناء والبغاء! والهناء، والطلاء، والإناء، ، الخصاء مجن نحو والوحاء! 
iiJذلاوقعك والسيف، المرأة وجلاء فيه، يثرب الذي والإناء i الؤزوة ووكاء بطاء، 
والوعاء،الدار، وفناء الهلعام، من والغداء ساء، وأصابهم العروس، وهداء ولاء، 

وصحاءبمكة، حبل ! وحزاء ، والحناء والقتاء، الأطثاء، ! والإماء والإخاء، 
الريش،والعناء! الحبل، والرواء! الشجر، ولحاء والدماء، صحاءة، جمع القرطاس 
الكساء،والحناء! العتمة، صلاة وقت والعشاء! والغaلاء، الشراب، والطلاء، 
الكفؤ،من والكئاء والإباء، ، والمراء والشواء، العروس، حاورت، مصدر والجلاء، 
الأول.مكور كله هذا ، واللمناء والغناء، والبنين، و؛التفاء الملاحاة، والثناء! 

والفناء،والقاء، والئماء، والعناء، العطاء، الأول! المفتوح الممدود ومن 
وزحاء، والنهاء والنداء عناء وداء ، والعلاء ، الحفاء وبرح ، والهاء ، والثناء ، والماء 

والثناء،والثناء، والوفاء، الثمس، بقية والدماء! والوطاء، جنايته، ثئر الخراج! 
والإخاء،والزكاء، العتق، في والو'لأء والحاُء، واللأ'ء، والعزاث، واللناة، 

والراء، والجقاء والدواء، ، والنتاء والحناء ، والفضاء العناء، وعاليه والدهاء، 
محنهو وكذلك، ١^!^ الأمر والجلاء! المثوصأ، أيما والحلأء الحلوة من والخلاء 
الأمر،في له بدا س والداء نوحت، من والوحاء والجزاء، الموضع، عن الخروج 
محنوالمواء ، دكويت، محن والدكاء الخنس، ! والوصاء والعزاء، نجون،، مصدر والتجاء 

والعداء!القلب، نوة من والثناء و، تعالعود عنا مجن والعناء الخزل، أهوى 
والعطاء!عباءة، جْع والثاء• ونطه، الشيء• ونواء اكأختر، محن والأناء النللمم، 

المغار.الخل وهي أناءة جمع والأثاء؛ عطاءه، جمع 



أ_كتاب:ض؛ماوال ١٩٨

رالمكاءتوالتكاء، والرغاء، والحداء، الذياء أوله; المضموم الممدود ومن 
ممدودالأصوايث، كل والئواء والصغاء واشاء، ط\ؤ,! - مشدد - والئكاء انممير، 
ا0رمما ت والجفاء والعناء، مكوران، والنداء اء الغنأن إلا الأول، مضموم 
زهاءوهم ملاءة، جمع ؛ والملأء اللينة، الرح ت والرخاء الديلث،، وزياء الوادي، 

الشيءوتثنت، مفلر، أي! رواء، ولثلأن النخل، ونلأء كدا، مقدار أي! كدا، 
تناء'.

ويقصريهد ما باب؛ -  ٤٥

.بالياء كتب، نمر ؤإذا ويقصر، بمد ُالرئاءُ 

.بالياء كتب، نحر ؤإذا ويقصر يمد ورالشزاء• 

.بالألف، كتب، نحر وإذا ويقمر، بمد وااالئماء'ا 
.بالياء كتب نحر وإذا ويقصر، يمد وءالصداء® 

.بالياء كتب تحر ؤإذا ويقصر، بد ورالوناء، 

الشاعر:تال بالياء، كتب، تحر ؤإذا ؤيقصر، يمد ورالتكاءا 

الموئلولا التكاء تثني وما بكاها لها وحق عني بكت -  ١٥٧
؛الألف،.كتت، نحرتر ؤإذا وتقصر، تمد واالدءنا٠ا 

.و'الهنجاءاكدلالث، 

بالياء.كتبت، نحرمحت، فإذا ؤيقصر، يمد كلامه، ورنتوى 
بالياء.تحر إذا فيكتب، ؤيقمر، يمد و'عؤلأء'ا 

بالألفج،منهن واحدة كل كتبتإ نحرن ؤإذا ؤيقمرن، يمدذل العجم وحروفا 
ألم،.يعد بياء تكشبؤ فإنها الزاي إلا 



١٩٩مد بناته حركات مض غم فإذا يمحر، ما باب؛ - ٤٦

مذبذاد4 حركات بعض عير فإذا يقمم، هما باب؛ -  ٤٦

البغص،و»القأيى« و»ّ>ى«، الساعات، من و»الإنى« ١^، بر »الباو* 
مد.أوله فتح وإذا بالياء، وكب مصر أوله كر إذا ذللئ، كل روى*، واماء 

بالياء.وكتبا نصرأ أولهما صم وإذا ئدا، أولهما كر إذا واااو؛ناءاا و٠اااقاء®، 
نمرأه نح إذا هاوا كد لالث،، ندى، ورم ورتيا الإت* 

مد.كله ذللث، أول كسر وإذا بالألف، يكتس، فإنه الئنجء اعزا حلا ما بالياء، وكنس، 
إذاذللث، كل و»الناواا، واااضش« والأني« و»اانيا« وارالبجنى« و»النمى« 

اءم،لاجتماع كراهة ؛الألف، تكتب، فالها »الننا،ا إلا بابء، ويؤ نمر أهُ صمً 
ّند كله ذللث، أرث ئتح وإذا 

إذاو»المبملاء« و»السطى« و»المتءزائ« و»المنعزى« واراوثاتلأئ« وااالتاتر« 
بالياء.وكتتؤ فر ثدي ؤإذا مد، حمم، 

ومنهافه الهجاء كتاب، نم 

أجمعين.وصحبه آله وعلى محمد على اش وصلى العالمين رب ش والحمد 





اهاكاماب 

الأسانتقويم 

الرحيمالرحمن اض بم 
ويلتبسانالمعنى وفي اللفثد في يتقاربان الثذين الحرفين باب: - ١ 

الأحرموضع أحدهما الناس وضع فربما 
واطئه«مه.»ئفلإامءاأمْ، : نالوا

عيابلت ؛نم كي، ثور ؤوالذي وجل: عز اف نال معظمه الش؛® وركي 
ا4رأة:ذكر الخلمر٢، بن نس ونال ^^١،، ٣٠٢
ةع_رفلكاد رويدا امث ئنإدا نأيها، كنر عن ام ئن_  ١٥٨

الذكور.من الرحل ولد أكر وعو لشر، •ااو'لأء وقال 
تنولالمثمن، واالجهاJاا ء1اض، أي: جهدي® اهدا تقول الطاقة، و٠رالجهد® 

واحدأ،والجيد الجهد يجعل من ومنهم جيدف،، راجيي وتقول بجيد" دلك العك 
•ؤجءد*مه نريء وند إلا لا ؤدالذين ذ٠ُار،ت اف بقوله ؤيحتح 

٠راناميويقال: متمة، على أي• ا كر؛ على اجثتلث، يقال: المشقة، و٠رالكنه• 

.١ ١ الأية ت النور سورة )١( 
واحدالأوس شام يزيل- أبو الأوس ءل-تم، بن الخلم بن مس م؛ ق، ٢ نحو - . . .)٢( 

أنتل فنتل نوله في يتريث الإملأم ادرك كيرة، أشعار بعاث وقعة في وله صناديدها، 
(.٢٠٥شعرْجياو.ع)هث • فيه يدحل 

وينعميحسمها وهذا الممل وتلة والرفاهية بالنعمة امرأة بمف . نمتها من تنقْلمر •' تنغرف )٣( 

.٧٩الآية اووبة:سورة )٤( 



ئيلل 
واحدأ.والكنه المء يجعل من ومنهم عله، همرك أكرنك إذا مْاا على 

هلؤله.حلاف ١^^٠٠ ورعرض ئواحيه، إحدى الئيءا' وُءزض 
اامدينةا.اربض • مل ومه ئواحيه، وُر؛فهُ ونهله، الشيءأ وأربص 

و1النيل|منلأ|، الص قن اماد ت مال فعلا، كان مجا - التاء بكون وُالميلُ 
نتنا.عنقه اش ت تقول حلمه، ماكان الياء- مفتوح 

همزاوائذيرأيه »في يقال الرأي، ني واالنن،االشراءوايع، في ورالغص" 
رمحهء.انفه يقال كما رأيه، 

حنلأوجل• م اش نال شجرة، وكد أش كد حمل وارالحنل؛؛ 
الإنسان.فلهر عر كان U و»الخنت« ، ٢١١٠

الشدة.ش .ثله كان إذا وانذن4ا الثن، ش مش كان إذا ئلازا وف واثلأن 
دلكعذل ^أو وتعالى; مبحانه اش تال مثله، - العين شح النيء" وراعدل 

•زى ~ المن بكسر الئيءأ ورعدي صياماه 
حرق،اني يقال; المارمنها، واالحرق،، المار، من وغيره الثوب في وءالحرق؛ 

روية;وقال اش*، 

٠الم3، إصزام بؤإ نريعآ شدا ٠ - ١ ٥ ٩ 
الدة.من الموب يي و١الءمق،٠ المار، يعني 

المابغةلأل وم٢ئ٠ها، الإبل نثاتر ني تخرج )/أ و»النث« المب، و»النث« 
التياني،ت

راتعونو عيره يكوى النر كدي وئركثه انرى؛ دب دحمكي، -  ١٦٠
الشام.ثتنر ُالعرر* وأما 

. ١٨٩الإة الأعراف: ّورة )١( 
الآةهه.اواممبة:ّورة )٢( 



٠٢ ٣ ؤيلسان العني رم اللفغل م يقاربان الندين الحرمن باب: . ١

حثتإذا عمه؛ا لي واجئت مضى، ما بعد جثت إذا الئهرا عف في واجئت 
بقية.منه مثث رند 

بأعيانها.الجراحات وءالهمح® الجراحات، ر"أع إنه ت يقال ورالقرح" 
عنيرارائدصلت ميله، أي؛ نلأنء •ع فلأن اصي يقال الننل، واالصني، 

الاعوجاج.واالصiعا ملت، ت أي 
إليه.مكنت ما واالثكناا الدار، أهل واالثكن« 
المذبوح.واالدرحا ذثغت، مصدر واالدJح١ 

الكلأ.وُالر'ءيا رعتت، مصدر وُالرءي'' 
الدقيق.واالهلشا طحنت، مصدر واالئضا 
النصيب.واالقنّأإاا نمت،، مصدر واالقأنّ.أإاا 

أيIأرصكا؟اا سقي اكم يقال النصيب، و١الئ٠ياا نمت، مجمدر وااوثش،اا 
>السريا من نصيبها 

٠التاساا في ممهه ادثب ؛ يقال الذكر، تمعت، مصدر رءالئئعء 
فيصيته ءدقب I يقال الدكئ، والالصيمت،ء الأسان، صوت ارالصوتاا منه رئحو 

الناص،.

الئأس،به عسل ما وكل الخطيي و*الغسل® عنلت، مصدر وااالننلراا 
٠به تنثتل الذي الماء - بالضم واالعنلألٍ® 

ّالحطر وااائتقا نيمت،، مصدر واالئتقا 

١فيها غسقءل البثر، جوانب من انهدم ما واالهدمُ هدمت، مصدر وءالهدمء 
العنق.نصر و١الوJصا العنق، دى واالوءءس، 

ّتنابلث، الذي وءالتب، سنت، مجصال.ر واالث.ث،• 



يسرف_؛1_؛ 
منيالنكس مشبه الرحال من المنن واالتكساا كنث، مصدر وارالنكمزا 

•عك في الرجل بكس أن نو - بالفم ورالمحى* ئكس، الذي وهو الهام، 
السر.و'القاتاا السير، عيدت مجمدر راالمتا١ 

النقع.صد وءالمرا الحال، ونوء الهزال و'اكرا 
ُّأهثكه اف الأناغتال ما _ بالضم ورالعول، الثعد، واالعول١ 
حراشIأبر تال الثهوة، و٠الLعماا الطعام، واالطنما١ 

عيالكبى عيري دأؤير ئنلث ئذ البطن نهغآ أرد - ١ ٦ ١ 
اماتالطاءوتال بفم 

،٢٣ئ! بمزأج أش ١^ 1^1 ئأنثهي ^١.؛ 3اتيق .  ١٦٢
ّالذوق يوليه ما أيفأ رراالطنم'ا الطاء بقح 

و'الهجرُمنطقه*، في الرجز 'رأهجر يقال؛ المنطق، في الإفحاش واااله٠م* 
كلامه،.في الرجل *هجر يقال؛ الهاويان، 

الحداد.زى ورادكير* طين، من الميي الحداد كرر وءالكورأ 
وحلال،وحز وحزام، حزم يقال؛ الحلال، الحز وكذللث، الحزام، واالحنم٠ 

0^عز< ^^٢ وقرنت آهلكت،هالآ، قزية عر ؤذحنام وجل؛ عز اطه قال، 
الإحرام.ورالخزم* 

الدب.و٠الجرما١ البدن، 

الاسسلأم.وأالثاومء الصلح، وءالثلم، 

شراسينه.على عضت الإنسان حيخ إذا الجوف في تكون حة البطن؛ ث،جاع )١( 
قيطيبآ طعم* وذا ٠زاج٠ ينخ لا ما لكل ويقال ^٠^، ١١• والمزلج الخالصن، القراح• )٢( 

فمه.

.١^٥٩الأنساء: سورة )٣( 



٢٠٥ؤيكان المعنى وش اللفظ م ذقار؛ان اللذين المرض •' باب — ١

.الحاجة ورالأوب، ، دهاء ذو إوب،® دو *رجل • يقال ، الدهاء ورالارب" 

والإبل.الغنم من المال ورالورقء الدراهم، من المال ورالورق• 

،ؤذيمحئ4ا دجل• م اث نال والأرض، ال-ين في وُالمج* 
والحائطالخثسة مثل قانمأ وكان الاستواء، حالف ما ت غيرهما ني و*العوجأ 
ونحوهما.

محاوراشب( ؤس3نب دجل• م اف نال الشر، ورالتنب• 
أيفأ،اشب وعو ، يومحو0هلئم، إلى ^^4*1 وجل• عز اش نال تحب، 

هدانفرتا محن لأينا ت تعالى اف قال القنب و'النصبا 

لمإذا ١^٠ تقه دلول اداته يقال العز، صد و٠راإدلاا الصعوبة، نحد واالدذا 
•الدن* محن ليل وررجد صمآ، تكن 

شل.الشجر نمر من مضل ما وااللمaل٠ لثفتر، مصدر واالئذهل* 
تنفضه.الشيء من مضل ما و*النئص* الشيء، مضت، مصدر واا!نفضا 
ئحعله:الشيء من منمل ما واالحتطا حبملآ، الشيء حتئئ مصدر واالحنaلا 

فينتثر.تغط الشجر ورق، م إنما مجرْ، الدي الإبل غط ذللث، من 
وئطىألفآ انكت ت المثل في قولهم ومنه الأول، من الرديء و*الخلما* 

،■>الفهل يعدهم مى وجل• عز النه قال سوء* حلما *هذا ويقال حلفار. 
.مقامه تام إذا ^١٠ من ^Uj؛، واهيا 

الشتر.ذهاب< و٠ادتطا التقن، واالأزطا 

١٠٤٥^الأعراف: صورة )١( 
.٤١الأة ص: مورة )٢( 
• ٤٣٧١المعادج: -ردة )٣( 
.٦٢٧١الكهف: مورم )٤( 
٠٥٩الأية ت مريم سورة )٥( 



•ا_مماب:ميمس ٢٠٦

الكورا،تند الحور مى ياش رأعود ت ومنه الشيء، عن الرجؤغ و'أالمر'ر 
الشاعر!تال التقصان، وءالحورا 

حودرا،في الثوآ وزاد تبمى، والدم غير دو الدهر خإف قحلن لا -  ١٦٣
حنذا كان إذا محل، ذر و»فلأن اؤاكول، ورالأكلء أكلت، مصدر وااالأكل« 

•وحظ 

اأنتأنما فيما عنر إر أي• غير، لا ئتلء ذي من عشر إلى آتيك ءلأ وتقول 
وارأتلي، طاقة لا أي بفلان" لي مو اولأ يرى، ما أول في ملأ" الهلال وارأيت 

بمانآ.أي: ^٠ وملأ ثلأنآملأ، 
الكتانئ.نفسها، الخااة ر٠رالعاJق، 

أبمأوهو الشيء، صف وُالئيى" زجاجة، أو عود في الصتع ورالس® 
المثأة.

حصان®.وافرس العفيفة، — الحاء بقح حصان® وءامرأْ 
^٢،.٢٠٠١١؛المكوك® و٠رحنام بالفح، الفرس® واحمام 

—الين يكر وءالداد® الإصابة، وهو بالفح، والقمل المنهلق في ورالثداد® 
سدادأاأصت وينال أيضأ، الهئر وسداد القارورة، سداد مثل ميثآ به سددت شيء كل 
.عور® مجن سداد وءهدا الحالة، يه ند ما أي! عيش® من 

الرحل®ورثوام ذلك، بص وجل؛ عز اش فال العدل، ورالموام® 
عيش®مجن توامأ اأصبت، ويقال الرزق، مجن اتاملئ، ما - القاف، يكر ورالقوام® تامجته، 

•الجوالتقي ثرح ي كا البت )١( 
المرمن وا الا كا للهوجوهطالبها د مجولا ولالإل ولا ل

حورقي وم القوزاد يبقى دم والفازدردوا المضغ حسنا عن واستعجلوا 
التمص.الخلم بن ليع الجوالغي وتب 

امتلأى<.بعد رل تجاوز ما وتحوما والمكيال الإناء من والجمام الراحة، الجنام! )٢( 
. ٦٧الأة الفرعان:سورة )٣( 



٢٠٧ديلبان المعنى دش اللفظ ني يتقاربان اللذين الخرض باب؛ - ١

يكذا،.إلا ما.ى و»ئ 

.فيهما والكر يالفح ئمام" وُ؛ذْر ئنام® وارولد غير، لا ُالكسر تنام® واردين 
.الطعام إلى واااااJعوءا١ الدال، يكر النسب في واالاJعوةا١ 

واكمهءحثالته، وهى الصائد وكفة الميزان، كمه — الكاف يكر وءالكمهء 

كمةفهو استدار ما كل ت الأصمعي نال - الكاف بضم — استطال ما والرمل- القميمحى 
نعميالضم كثة فص استطال مجا ٠ محا، بدد لأنه المائي، كفة ٠ ان الص كفة نعي والكس 

نحمب;شسم.
١٠١•^ثى للأيهم مى ^٧٣ وجل عز اش نال، العداوة، صد ورالولأية* 

•الشيء رين من درالولأية* 
يالكر.الثوط وا•ءلأقةا يالفع، والخصومة الحب ورعلأيه، 

السيفإ.مختل بالكر و،االحمالةاا القوم، عن ثحمله الثيء و،االحمالاناا 
و٠لمنقطمفتوحان، سقطا، حيث الجم® واامنمط ا الوط امنمط الأصمعي! 

مكوران.ولد، حيئا إ رأسه٠ واننقط منمطعه، أي! الرمل® 
فتها،الوجه إلى ينظر التي ورالبرآة® بالفتح، العتن® مآْ في حس واثلأن 

لكسر*يا 

قالالريح فتها تخترق، التي واالموحةأ بها، تروح التي و٠اا٠٢لوحة* 
:،١^٢

ثم—ثث—اربأ أو يه، ئدلت، إذا زومج' غصن راكبها كأن -  ١٦٤

.٧٢الأية الأنفال: مرر؛ )١( 
ليكان انه وذلك عته.  ٠٥١رمحي الخطاب بن عمر يه تمثل الست سا الجواليتي: تال )٢( 

تمشتفركيها ودللت ؤيضتا تل بناقة رجل جاءه إذ أتعبه قل صعبة ناقة على اسفارْ بعضن 
أمبه أتمثل ادري فلا الأصمعي- نال أتمر. قال: ثم الين، سا فأنشد حنآ، مثيآ يه 

قاله.





T . ;٢٠٩'عانيها وتختلف الفاظها تتقارب ام الحروف باب

.الراء شح ، سواء 
كماالمضا١ ثائه رثي يقاد ت يونس نال الجند، عزصت مصدر وا١المض* 

.المص* فى ألقاه واني ، قما* نمئ : يقال 

شثآجالت ه وحل: عز  ٥١لأل النثكر، و»الثكئ« النكر*، نتن ننكر و»فلأن 
مملأ<اى:ذمأ.

ألفاظهاتتقارب التي الحروف باب؛ -٢ 
وتحتافا

العمدة.ورالأربة* الحاجه، ؛؛* ٧١٠
حدأ.وجمعها ،تر، ١٠١١والحداة خدأ، وحمحها الرأسين، ذات الفأس و٠الحدأة٠ 

وأائتأ.!اثه* والدين اشد٠ة، و1الإئ1 القا.ة واالأثأ« 
بالمح.الوجه، في داء واال1ص0* _، وضحها اللام يكر _ العقاب واال1نيْ* 
.iJUlالعظام وأالئئأ« الئل، س الضلمة واالثثه« 
بالكسرالثياب س الجلد رأي ما واالئعار٠ بالكر، الحزب* ني القوم و٠لصعار 

■الشين بقح الشجر، كثيرة • أي الشعار* كثيرة ورأرصن أيفأ، 
دمالجير' من بفتحها ورالمخجرأ -، المم بكر - النتن* و٠رنخ٠م 

الحرام.

٠الطائر منس - الميم بكر — ورالمنسز* الخيل، س جماعة واالأنسئ* 

١العليب س - بالفع — واادح1.ّت،* نيه، يحلب الإناء واالمخازثا* 
الململ.و»الوي*و1الو'ي*_شحالواو_امفيالأذن، 

*والحوصري البتر بين الذي الماء والالخربأا العفلمة، الدلو رارالمب؛ا 

.٧٤الأية الكهف: ّورة )ا(



الصلحأيضأ والئلم واحدة ءتوة لها الدلو و٠الئالماا 
عزاف قال الاستسلام، واالثالماا نيه أنالم« ت أي وكدا' كدا قي 'أنلم يقال الثالف، 

ؤُلأهملرابمنمحإبجإس"/وجل: 
و»الأكئن«الإثم، و»الو'كف« النلهإ، أبمآ و»الو'مم1،« اقب، زمم، و»الو'كف« 

تالصيناسم:الخث،
وكسورائهم مى اتيهز نلا العثسنة عورة الخافظو -  ١٦٥

•سشرين.أي ئثرأ® الثوم وررأيت اكب، الرح وارالننر' 
شديد.غالفل ت أي صتم' واجتل تام، أي■ صئم' 'المن وينال• 

نيوافلاذآمن مفتوحان، هذان الإبل، حماعة و'الئنبا' العلريق، واالئذب^' 
حماعيو'النب' البال، رحى ت أي \ذثو'بأاا وامع واهو ه، نفني أي؛ سنيه' 
والفلباء.التاء 

اللأ،.و«اائق« قيه، يكتل U و»الئيى« 
أي;عم' وُءرس وامعه، ت أي الحلق' عتر ر'رجان الكير، الماء ورالعم' 

الأمور.ب يجن يكن لم الذي الغمر® و'الرجل الحقد، و'الغنر؛ا جواد، 
يقال:الخدين،، و'الأي' الئض، حلان ورالإر' الثبم،، في القرني 'الأي، 

أي:واأترْ® فلأن®، إثر في ورنلأن المثراح، أر بالضم: ورالأر® أنرأ«، آرة أرته 
حلمه.

ورالهزذ®الهونهل٢،، دجل• م اُتح تال الهوان، ت أي و'الهوفُ 
١هونآ® اهويمشي يقال: ١^^^، 

م،حلبي■•ولحذلكفىردعي،اأى؛ يةالت ورالروع*النفس، واالثذع'االفزغ، 

.٩٤الأة : ٠٧١ّورة )١( 
١٠٩٣^الأنعام: سورة )٢( 



\دو\نيلأخلاق الواحد الحرف م الأت؛ن اخلأل باب: - ٣

الهزاء.واالثوح،ا الشن، و»االوح* 
المار.و»الئورم الطريق، ورالنورا 

أحد.بها ما أي شفر( بالدار ورما ابمأ، واصفرا المن، صفر واالثئئا 
العجز.و٠البوصبى٠ اللون، ورالبوص" والموت، الثبن وُال؛وصنُ 

-و،الكور'« الكير، ومو الإل، من االمرُا وكيلك بالفتح، السانتا و*ف'لأ 
ؤبأداته الرحل - بالضم 

الندؤ.وءالقتزا قلت، مصدر وءالمتزا 
ام.واالخئا اكر، صت و١الخنئا 

الواحدالحرف في الأبنية اختلاف باب: - ٣ 
لاختلاف

فيالبهلن عظم كان إذا وُتطص® البطن، حمص كان إذا تئن، ُوحرن ت نالوا 
إذاوامطادن، ثهمأ، منهوما كان إذا وابطى، الطن، عليل كان إذا وا•سطويىا صحة، 
٠يأكل ما كثرة من بطنه صخم 

بؤأظهره، اشتكى إذا ظهر' ورزجد الظهر، سديد كان إذا رمظهر' يرجل 
>؛تؤة.'نال، ئثاره، اشتكى إذا *نهر* 
،ينزل ون بنوهلنت، إثتي ا نهألى تنئلؤإذا —  ١٦٦

القائل.قول ومنه ، صد.رْ يسأة^ى واامصل.ورأا الصدر، محي مل. مصدؤم وُررجل 

*تنفثا أ0 من كدور ثد لا * - ١  ٦٧
لحمه.ذهب ند الذي وءالثحيفنء اللحم، الكثين واالنحصبى٠ 

منهتمكن إذا ٠ انمّيد وفتر ، الكم, من الضعيف ت رالموهون بلسانها، محاحدمحي ت نتي تل)١( 
الراص•



٢١٢

محَينه لكن فإذا الم، أكل نمت لكن إذا مت(اا ر'جت »سا : ١^١٠نال 
ائامرأ،فهو الناس أهلننه ؤإذا اثتمئ*، ئهو بتاجر ولمي الئم عنده كثر فإن *ئثار•، 

الحطيئةتنول ومنه 

امرئالصنمه ين لأب، 1lاد ووعنت دمزوش -  ١٦٨

دُتاير*لض' ذي ُلأين* يقول• وعثرْ اشر، وئطبنهم اللص الناس سقي أي• 
م.ذو 

واللحمالشحم إلى ئرمأ لكن إذا لخمُ شحم رجل ُهذا وتقول قال؛ 
قلت،عنده كشرا ؤإذا ولحام، قلت؛رسحام سنهما كان فإذا يشتهيهما، وهو 

والتخأاللخم كثر فإذا ب »شاحم' فلق الاس أطعمهما فإن ئلحم'أ أنشحز 
ررحلقلت له مطعما الصند س مرزوقآ لكن فإن شحم، 'لحم قلت حسمه على 

ضأ«.
لكنإذا لبن« وارحل اللس، عندهم كثر إذا منون« ورقوم تي« *رجل وتقول 

يقيلأ؛نُ وأرجئ الحلين،، وعو النخص، يحب كان إذا وأنجض* اللي إلى بمام 
منهمظهر إذا نلثوتون* واقوم نلثول، وررجل مرانه، تلص هو ت يقال اللص، الماس 

ننتينءرجل وارهذا الميد، ثراب يصيب كما اللبن شرب من يصيبهم وجهل نفه 
لبنآ.أو١٥^١^ لعياله يطلب ت أي 

البضم أسمته، انشه ت يقال فيه، جعل أو بالثش لت إذا منمون، وُطعام 
الثمن،زودثهم أتت إذا واسثتتهم٠ الثمن، آدمهم جعلت إذا القوم، و٠ن٠نت غير، 

٠الثني تنتويبول ت أي تنثنمنوف، ورجاووا 

زنأ،أريته ر؛ه واقي فيه، جعل أو بالريت لت إذا وُإمريوتاُ مزيتُ وارطعام 
واجاوواالزبق، زودتهم إذا وأزيتهمء الريث، المهم جعلئ أي؛ القوم" وأنت 

٠الزيت يستوبمون * أي نسزبموف، 
حميعآ،واأعنش« تقول أنك إلا والقوم، الطعام، اهمتلت ومثاله 



٢١٣لأخلاق الواحد الحرف م الأبت اخلأف باب: - ٣

ورجادواالنل نوليهم إذا وُعثمحمُ ولون* معوانوم وت• نعواطعام 
.يسشسالوناا

ؤإذاالغضا، أكل عن اشتكى إذا عض* وابعر الخما، ياكل عاض* لخثر ُو 
.٠ اعفوؤ الخضاقلت إلى بته ن

سشوإذا الخصام، أكل عن تنكي عضه* وءهو المقام، بأكل عاصه* وُالخير 
قلت- عضه وهي - العقاه واحدة إلى ث وإذا اعضامحي*  siJL؛العصاه إلى 

ااش؛آ((

منصزب وهو الهذم، يأكل واهاوم• الخنفس، يأكل حامفرا واتمر 
مغد«.»بمر اطل وس الننث، 1كل واغاث« الأراك، يأكل وأآرلثاا الخض، 
الفل.كان1كل إذا و»ئقئل« 

والكنض.الخصام كشره كانت، إذا حميضة* ورأرض عضيهه' ورأرض 

فإنئوامن، مرة كل ثبي أن عادتها من كان إذا مذعاوأ مثل متام* ءامرأْ ت ويمال( 
واملح٠ايى*وامدكرا، امذكا;م وكيلك، •مثم* قلت، تطن نى اسن وضنت، أنها أزيت 

مثايث،*وارامرأة أحمق، ولدت إذا وامخمق* اللجنمى، تلد أن عادتها عن كان إذا 
و»ثؤنث1ىوك.

ازجلتقولن: فيه، عادة على خ3ى أو مه ذام لخن يكون وشاد 
٠والطلاق والهذر سنحاك مديمآ كان إذا وارمطلاقءأ وءرمهذار® عفنحاك® 

داملن وهو شيء، عنه بمح لا الأوو مكور فهو افعيل• على كان ما وكداان، 
و»فني«ِلأخم، الشزت، كثيئ وابمد* التكر، كث؛ئ مكير« رَجز نحو: الفعل، مه 

وأبريع*ورنحئل* الكون، دائم وارسكيتؤ* الخنق، كثين و١عثيق® المحر، كثين 
يكثرحس مرض، أو مرة الشي(ء ننل لم>ا ذلك يقال ولا كر، ذلك ومثل ورظنم* 

.عادة له يكول أو منه 

يمه®،يالوبح ورصت للرجال® رقتول نحو *ننول® على يكوذ اسم كل وكدللث، 



اسسمر كتاب: ٣.  ٢١٤

راصزاب،.ائتال» نحو نئاو على أو 
ائدمنه يمات تثثست، ولم النساء يرد لم إذا مئني،ا ®رحل يقال أبوزيدت ئال 

عنهماندائئ منه يقال أهله* عن الغريب للرجل ويقال أقلإالوجزإةْلاءأاا 
وارجلهو، وترف لنظراته، يئرض الذي وهو أيفأ، مقطع® وارحل إقطاعآ®، 

بالحقبكتوه إذا الرجز* ®أثلإ ت يقال حجته، انقطم، الذي وهو - الهناء بكر مقطع® 
لطعا*بملأن ألنير يقال؛ الطريق، عليه مئ إذا به* *شيع وأرجل بجب، ملم 

صلتأو عليه قامتا راحلة أو دهستا ئقمة من نمره عن عجر إدا به* مثمط^ وأرجل 
انقؤياعأ,به امئ منه: يقال له، 

مقوى®نهم وأهو ، نوئه كرت إذا أفونه® الثهنإ ®ست، واحد؛ غيئ وقال 
فهوهم، وبالالهم، و®أفمتا مجفوق® تهم وأهو فوقآ، له ءملت< تفويقأ® ورفونته 

الهم،®أوئمت، أيضا ؤيقال به، لترعى الوتر مي وصامه إذا به* ومثاق مثاق، تهم 
٠فوقه انسو؛ إذا منماى® فهو الهم وءائماق به® ®موفق فهو المعنى، هدا في هم® وبال

واةكحة®نحو®هذره® ئهوللفاعل، وهووصما فعلة على حرفا وكد • قالوا
العصسكنت، فإن الاس، من احرأ مهللاقآ كاحأ مهذارا كاف إذا و*سحتْ® و®طiمة® 

كانفإن الناس، تنعته أي؛ لته® ®رجل تقول به، للمفعول فهو وصف وهو فعلة من 
الناسسسنا م كا0 فإذ الناس، نبه أي! سنه® وأرجل ®لتة* قلث الناس ينعن هو 

وحدعهوصحكة®، واصعحكة وسحرة®، وامخزة وهزأة®، وكذلالثا®هزءة رنته® قلتؤ 
وحدعة®.

الواحدرىالصذو عن المصائر باب: .٤ 
 Iووحدتاوجدا®، الحزن في ووحدت اموجدة، الغم، في وجدت يمالث

*وحد®.بعد فلأن وايممز ووجودا*، ®وجدانأ الشء 

•منه الوتر يبتا ■بثا ■ الهم من الفوق  ٢١١
الفعل.المدر: )٢( 



٢١٥الواحد الصدر عن الختلفة الصادر ت باب — ٤

•ُجبئُ الح ووجب 'وجوبأُ، الشمس وزجتت اوجسآا، القاب روجب 
١lJLp ، ُالقدا■•Lip ، اعلأءا،علاالئنرُ ٠ ااعل4ًا،، ل الش , ٠٠ت عل، ٠ ، ٠

٢■ س.محأ.;
قطع،لم إذا أكثآأ المن وكد اللمناذ، وكذلاثح وكلولأ، أئة، يدث وكز 

وكد.ناسكدصك.
تردهم'تزءاُ،الحلي اف وثرأ رتراء*، مته وثرئئ *، ١٧٠المرض من ؤت3ك 

*يريآ*.أبريه الثلم وتك 
ونتلتهؤنخنه* انحلا، أنحله انملته من ونحلته انحولأ® شحي جنمه ونحل 
انمحلأ*.الصدأنحله 

وآويترقأ*، بئرئلأنآوى إل وأويت رحمته، أي؛ ؤإيه* امأؤته* له وأويت 
ئلأا»إيوائ«.

وأعثرتأطلع أي؛ وعثورأ* رعرأ، تنؤ عليهم وعؤ اعثارا*، بمن ثوبه في عؤ 
هونا^^ui، وجز: عز اش نول من القوم، على ئدا 

ُدبث*•الناس قمح، ودثنئ روئوعآ*، العمل في ووئنئ 
أنكرهالبس ونكرت الهبوب، بعد نكثئ أي! ،صكورا* التيح ونكزت 

.رسكرا* انكرأ ينكت الرجل ونكر ندذئه، إذا رتكرأ* 
أصرا»يخن الرجل وعبت يخئْ»عثورا*، النهز 3عتن اعتاره*، ينلاها الرؤيا وعثت 

•الص لأم • يقاث العين، شنتة ورالعبر* استعبر، إذا 
تجودعمله وجاد اجودا*، تجود المطت وجاد اجودأ*، بالمال له وجاد 

•اوالجودة* الجودة محن رجواد* ودتس ا-مدْ*، 

أويتإذا اصيأ® إليه صوت تبد أبو وروى ءصويآ®، أضوي فأنا إليه ضننت، 

.٢١الأة الكهف: سورة )١( 



انحوى*.فأناأنحوى الهزال من رضوتث إليه، 

يغارأنله على وغار اغورا،، ثغور عينه وعارت رعورا؛، يغور الماء وعار 
إذاُمرأُ بمور الرجل لعار رغياراُ، بجرهم ،، مارم١ بمض أنذ، وعار ُعترتُ، 

والديةالدية أءaلاك إذا وتئورني، يجرني الرجو دعارنب، بالألف، وأنجد العور، أزى 
غتر•وجمعها رغتره' 

القابلةالمرأة وبلت - القاف بفتح ُبولأاا الهدن* ويل ُملأُ ثمن العين ويلت، 
1بالئ1.

ويئأ3لو0 فأنا ئبنته، I الرحل وئنوت اتلاوءا اولوْ نأتا ااقرآن ئنوت 
بقثة.بقت أي: واثلاه ٠؛؛؛؛، حقي من لي 

ريزكأرر)آ(زذيهائقزى رثتكآاوثركت!لمرأة أزكه الحب وثزكث 
أكزفانا يؤبى ولمت ألمز،ركأ*، فأنا عليه، ثئهث إذا الأمز، عليه ولبمت 

أكآأ.

.احطب١٠المنبر على وحطنت حسنها، احطبه المرأه وحطنت 
•أى ٠حناتةا الموم وحمنت، وحنو0ا، احنته، أحميه المريض وحنبما 

فأمامنه، ت، منعإذا ٠ احنيآ الحمى وحمننا ظننهم، مس وقفتإ لنرتهم 
احمثه،الأئمة من حميتر وند 'ب؛نءاُ، فجعلنه — الألف ب— المكان أحميتا 
.ومخميه( 

النار'وفت وفبآ•، اتنابآ، بمن، الفرض ونلم٠ قفا؛آا بمن، الغلام دنث، 
. ٠١١١انثآوشثوأشنها فآنا 

١^'يقال: بلا؛، أناب إذا ا:لأنا اش'طوو'ْ ونلأآ يزش'، إذا ءطوأ* أبموئ شته 
حميلأ"صنعأ به صنع إنا حننآ١١ اإبلأء تتليه ال؛وه وأبلاه أحنى، ص ؛الحم، ألا ثبما لا 

ق!;:!مح:مح،صزضس



٢١٧الواحد المدر ص المادر باب: - ٤

ه•'":ينال 
تتلوالذي الثلأء ح؛-ر نأبلائما اشُإلإضانماسلأبمإ 

وايزاممدود، الأول مفتوح اثلأءا ١^؛<—، وتلي ، عبادْ به بمحلمر الذي أراد 
مقصور.الأول مكسور 

عنه،ممت إذا ائزوعأ* الثيء عن ونزغئ ائزعآ•، موصعه مجن الشيء نزعث 
.وقازعة« ٠^١^، أنلي إل وازغت 

رحمئ،تخفى فلأن وحبي حائرها، رة إذا ُحنى* ثحفى الدابة وحمت 
حسوئد الياء، محئفه حفأ، والأش حف، والأول حانا، فهو وجنوْ* وحماية، 

.وتره به عنى إذا وحمارْاا رحماوة، بئلأن فلأل 
ا-ملأاايحول العهد عن حاد وكدللث، احولأ*لآ،، نحول القوس وحاJت، 

.احتالا، نحول الناثن وحالت 

تخأا<العقد وحز ٠^١٠، بمجز الشيء لك وحز احلولأ®، بجد بالمكان وحز 
»خلأ«.

وحدالحد، حلله ت أي حده، وكدلالث، الحدود، من احدأ، تغيما الأرص وحد 
عجلت.أصايته إذا وحده، احدأ، بمحد 

.احنامجأ، يجم الفرس وجم ماؤها، كثر احنومأ، نجم الجر وحنت 
وهب، وه؛وبأُ هبأ، بجب م؛ي ُن وهب ، دهبتيأ* ُهأوبآ، لهب الرح وهبب 

٠وماJأ٠ امسآ، يجب النس 
إرالعروس وهدى اهداتئ،، الهلريى وهداه اهدي،، الدين ني اف وهداه 

نيالشعراء حكيم المزني، رباح بن ريعة ّلى أبي بن زمر ه؛ 3،  ١٣- • ■ • )١( 
نمىنماناد0 خكاتت i سنة يي ويهديها ويتقحها شهر في القصيدة ينظم كان الجاهلية، 

(.٥٢ت ع)'؟ • معلقته شعره أشهر )الحوليان( 
امتراء.مد اعوج الشيء: حال )٢( 



كاب:٣.  ٢١٨

زوجهااهداءا.

الثومعلى وبغيت وثب*، ارثثاء، الشيء وبخت اربناءا ئبمي المرأة وثنت 
»تنا«.

بينهموسمرت ارسنورأ®، أنا وسفرت انمرأ®، أنفر وجهه عن ينفرن 
•أشرق إذا اإتمارأ* بمقت وجهي وأنثر الضر، من ااسذارْ* 

■*رويه الرجل ورأيت رايآأ، الفقه في ورأيت •رؤيآ* المنام في ورأيت 
ثننطت ومحو وتفلانآ*، ٠؛^"، تبملز الثيء وطل ااتطالئ« يظن الأ-مر وتطل 

*البملولة،.

أزلأايضآ ورللت ارل الملين في ورللت ،، 'لرلولأ*أ رلأ الدراهم وزلت 
ازيلأ«.

علىحامت إذا ثعيفا العلتر وعانت زجرثها، ُعياُث® أعيئها الُلثر وعفت 
كرهه.إذا ،اعتايآ* يعافه الهلعام الرجز وعاف الماء، 

عزالله فال ارحنتانآ*، الحساب، وحنت، ارحبانآ® فلتت بمعتى الشيء وحسبن، 
بحساب.أي: ^^١^^٢،، واسُ ^١^^^ وجل• 

بالدم.امحآ® ئفيح الشجة وناحت ارثوحأ® يفوح اطيب وفاح 
تور.لم إذا »كثو،أ« يكبو الزند وكيا ارمحوا'® يمجو الفرس ومحا 
ؤوأطبذواومه سأل، إذا اكوعآ® يقع وثع رصي، إذا رقاعه® ذع وقع 

٠،٣١4والئنمالقانع 
رزصاعه®ينصع الذجز ورصع وارصاعا'®، ينصع ورصع يرصع الصبي ورضع 

اركيمنولهم: أصل لأن واحد، فيهما والأصل راضع، لمحم نولك؛ من لوم، إذا 

•وزنها نقص • الدراهم زلت ل١، 
٥.الأيه الرحمن! سور؛ ( ٢١

.٣٦الأة الحج: ّررة )٣( 



٢١٩الواحد اكدر ص المختلفة الصادر باب؛ - ٤

لكدنل ثم الحف، صوت نسمع لا كي بمحلهما ولا والغنم، الإبل يرصع أنه راصع* 
نقيلوالأخلاق الطانع مذهب إلى الفعل حد عن فانتقل •راصع* ت لومه وكد إذا لثتم 

وظرف•ونجع، وجص، لوم، نل؛ كما رصع 
موضعمن وجدتها اصولها إلى رجعت أنتا إذا الحروف هذه أكثر وكدلائ، 

لفظغير لفظ معنى لكت لتكون أفاعيلها، بعض وبين مصادرها بين وئرمحا واحد، 
الأخر.

اشنول مجن محلك، إذا  MJIaj،تتعد - العين بكر - ومد اثنيا* تتعد فلاذ وبعد 
أبمأ.واثنيا* ، و»ؤودهأ يعذت ! وجل عز 

.اعزصأ* تنرض عنءس وغيرها اعزضأ* ئنرض العود له وعرصث 
وصربيضرب العوى ونحرب انحزابآ* يقربها التانة الفحل وضرب 

••صذبأ* ١^^ بمللج، حرج إذا الأرض *ي الرجل 
مجطله.إذا اقانآ' تلويه بليه ولواه اليأ* يلويها يده وزى 

وحرأ،حرارة يحر يومنا وحر ُئراأ بمر يومنا لئن مكن، إذا "ئرارا* بمر وئر 
•وئرورأر أئزة'، ومر مر به عيك، وئرُت، 

تنفرالدابة ونفرت ائقرأ* الحاج ونفر ائفورأ* تتفتون الأمر في القوم ومر 
»نث1رأ*.

١ئفونآا.تتفق محائت إذا الدابة ووهقت امانآا بمفق البيع ومن، 
مريوحلوت ا-جنيه* ااعروم، وجلوُتا اجلأءُ أجلوه اليفا وجلولتا 

اخلوأ*.بالكحل 

احطرا،بذنبه البعير وخهلر احطزانآ* منيته في وخطر احطوراء بمالي وحْلر 
وحطيرا*.

.٩٥الآدة؛ هود سورة )١( 



واطافاطبمأ، تطيق الخيال وطاف وطوافآ، اطونآ، تطوف شيء حول طاف 
.يه الم إذا اإطائة؛ا يطيق به وأطاق حاجته، ئصى إذا ااط؛افآاا تئاف 

اعجزا،ئنجر المرأة وعجزت ومعجزة* اعجزا، أعجر الشيء عن وعجزت 
عجوزا.صارت إذا اونج؛زأ* ئعجز وعجزت عجينتها، عفلمتف إذا وعجزأ* 

.ا-صؤتا* تحسر ذراعنه عن وحثر الحنزة، من احثرأ* تحسر وحسر 
إذاايظوعأ، الطيئ واقطعت* ائطيعه* رحمه وتهلمر اقطعآ*، الحبل وهطنئ 

٠ءطوءأاا.الهر ومطت الم، بلاد إلى البرد بلاد من انحدرت 

يصو0ج3 والرجولة، الرجولة بص زجلا لهات أفعال لا التي، المصائر ومن 
الفنانة،تثن بالعين وقارص والمئوسة، المتونة، تثن الدابة على وقارص الؤ•حلة، 
عم،ماء وكدللث، وعثور، غنار نوم ص العنونة بتن - نخئ أي: - عم ورحل 
أعنار.قوم ص الحنانة، تثن للأمور مجنت غير أي عم، وزجلا 

بثهحصا0 وامأة الهثريم،، بقة صنوف وناقة الصنوف، بقه صارف وكلبة 
بينوئاح وحافر والتحصن، الئحصين، بين حصال وئزص والحضن، الحصالة، 
والوقاحة،والنحة، المحة، بين الوجه وماح ورجل والقحة، والوقح، الوقاحة، 

الهجنة،محلا هجض وإرم، الهجانة، بينة هجاف وامأةٌ الهجوئة، محلا هجين ورجل 
والجراية•الجراءة، محلا وجريء والجراء، الجراء، بينة وجاريه 

وبنترالأخوة، بينة وأخت، الأبوة، بين وأب، الأمومة، بينة وأم الأموة، بثه امه 
الئثوطة،بثن الئنر نبهل ورجل العمومة، بين وعم الحوولة، بين وحاد البنوة، بينة 

الئتاطة,بين الجم ونبهل 
الأفعالناب: -٥ 

علاء.المكارم في وا١عليتا* علوأ، الجبل في الءلوت٠ 
يملوالشراب قس فى و«حلأ« حلأآ، تخلى صدري وفى عيني في ر»حليتإ« 

خلازة.



٢٢١الأفعال ٠-باب: 

ألهو.فأنا ال1هو من وانيت« عمك، إذا الهى، فأنا كداء عن رالهيث 
النعلءلتأحاوو واهو اللسانء، ت،حاوي شراب رااهل.ا 

أبغضته.الرجز® وارئلسئ والبمت®، اللخم رارئiJوت 
رأتهء.وا'ظدتا ظننه، لء عن المهن ^^، JUور

لغة.واحتوت، ظهريء، واحنتت العودء، واحتنت عطفت، عليه، واحتوت 

إذاظآ.و»محاما أتئ، ونيالئيل«إذا
انىإذا الرجل® وايدف صئز، إذا بائل، وهو وتدائئ، نننآ تدق الرجل® وارتدل 

،:لتنفر بن الأنود ثالأ تدل، رجت وهو ثدينآ، 
الأني،؟!المدن اءُ ثكا نأم م،؟ من ثاث ضان ^ل 

و■. ١٧١

:١^٣٢وُالا-نمد 
الئرثاندهز ا مئم' والهواليثا ^، ١١حك وقئ -  ١٧١

فدأي: والجود( بالركؤع تسموز فلا تدئت قد )إني الني حديث ومنه 

ئصثاه.وااحتثاة١ فيه، ويحلنا ئصنتاْ إذا ختاءئاء اامثح؛ثا وتقول.' 

I ;_أبو ونال الكناش، فوز هدا عمآ، اتخل.ْ إذا عمآه الرجل وااانتعم  Jb
عمآ.دعوثص إذا الرجل® ®تعممت 

مثال.على وتطعها محيرها ت النعل وحدا ، محرصه ت لسانه الشراب حيى )١( 
العمى.الشعراء أحد وهو الجراح أبا ؤيكتى جندل، بن حارثت بني أحد يعفرت بن الأصول )٢( 
بنمالك بن حميد راسمه ليحجاج، معاصرا كان الأموية، الدولة شعراء من إسلامي شاعر )٣( 

يوجهه.كانت لآ'ار الأرقط وس تميم بن متاة زيد إلى سه ينتهي مخاش، بن ربعي 
(.٤٥٤)٢: الخزانة 

الصلاةفي بالقيام تبادروني محلا ؛دنت، محي اني ار• الكبير المعجم في كما الحدين، )٤( 
.١٥٧٩الحديث: رنم ( ٣٧)٢: الكير اتجراتي معجم والسجردء. والركوع 



٢٢٢

•الرثؤ ئد نال عطمتها، النائة* ورزعث 

نز'ئرملا،المحل وجوز بالزمام، زغ له؛ يك الرحو نذق الرر دحانق -  ١٧٢
)منالحديث: في وجاء ممقتها، ،• ٥٧١واووعئ بالزمام، الثانئ اعطف ت أي 

محنللناس ند ولا الجيش، في الوازع ومنه ، الهمآئ(أتزغ ثش ١^؛ القلطاف بجغ 
تكمهم.نلطان س أي: •ورع؛* 

فيهيقال نليس الجن، أو النساء عنى قله فإن ونحوه، بالثبمج الرجن(* و*ئتو 

الكنط:نال واسم\تجئ، بالشديد و»ئأثت« 
صس_اغ_نعنت إي—لث، أي، ون0در ويوف الينار بنم، -  ١٧٤

ئعمدت.- التنديد وترك بالمد 

نمت.واهجدت! نهزت، و'دهجذتا 

•جيبآ له جعلئ واجثبما جنه، ئورت الثبمص" وأجن—، 
جهةعلى منه مجثددأ- وانثثُأ الإصلاح، جهة على ئثك الحديث* واتجت 

اد.الأف

وائغزأسنانه، نمت، إذا وراثم* ورأنم* رواصعه، سقطت، إذا الصبي* وُدغر 
قالالرجو*فهوشإذابيتية، 

معفلمهاليل: وجوز انمر، وشدة النعاس من رأمه يخنق رجل للب أثم، ارام،• د"ءامح(  ٢١١
بعض.عر بعضها  cJLiiتراكعت الذي ت وادركوم دوّد، 

ينعلا ما بانمطان ل؛نع اف إن عنان; بن لعثمان ثول عناك ؤإذا ا٧غنل، بهذا أجد، ل؛ )٢( 
بالقران.

دالطائة.الوتر والذحل: الحقد، الإحة: )٣( 



٢٢٣الأسال ه_باب;

منهيااباة ثنفي شا ة ن ستيوأي ئد و عنقا مثغور أتنهد -  ١٧٥
ذحمعشيء أصابه إذا بمرج• ورعرج أعرج، صار إذا يهمج* الرجل درعرج 

ترجوالئثم اللزجة ني ومج خلثة، ذاك وليس 
صعقه.، uJapiوااأصعقق؛<® منله، أصعافآ أعطيته السءا< للرجل ورصاعمت 

•وزيرا لي صار وُوازرنيُ عاوش، فلأن® ورآزري 
كأنمايقال؛ ومنه ، وارأJثطتهااابأنشوطة، عقدتها إذا العقدةا وائنفئ 

عمال.من أنمط 
ملحآفيها ألقيت إذا بالتخفيف وام^Jختهااا مالحها، أكثرت إذا القدنء واأمiلخت 

بمدر.

حنأة.نيها جعلت وارأ-حمأتها* حمأتها، أحرجت إذا البترأ ورحمأت 

دلأقيل؛ ليخرجها جدبها ناذا ليستقي، الماء ني ألقاها إذا دلوهء الوجز وررأذلى 
.]ئلوا[اارتدلو 

الإفساد.جهة على قطعه واأفراْ« الإصلاح، جهة على ثطعه الأدي»أاا و*دتى 
.استغني!، يداك، واأر؛ت ائتمرت، نداك، وائر؛تأ 

شأحميته عبيدة! أبر وقال أفلهرته، إذا و٠حميته٠ مترته، إذا الثي■ءا١ وءأحفيت 
أخلهرته.إذا حميته معتى 

 vلأتهمالأسنة، امنصل لرجب يقال وكان نصص,1 نزعت إذا الرمح، واائصازث
النصل.عليه ركين، وائصالت4، فيه، الأسنة ينزعون كانوا 

ئراJتتا.إذا - مشددا - واعدزت، بالغت،، إذا الحاجة، طالس، نى واأعدزت 

ئئز.وامًط، جاوزالمدر، الشء، في ورأئذط 
ّالقدى منها أحرجت، وائديتها، المدى، فيها ألقيت، التين، واأئدتتإ 
مرصه.في عليه فمت وامرصته، عنه، فعلايمرخى به فعلت، الرجل® ٠أمرمحت، 



^^و|1دغ؛؛٢ .

مننوتها، صت ت أي الونادة* ئرق وراغز عنها، ازمع الوسادة* عن ُأغل 
عالزت.

شط.فهو العدل في واأسط* فامعل، فهو الجور في امط* 
الضيف،مزلة أنزك عليه، نزلت واصئقآء أنزض، و٠أصت 

•، بمؤقو٠^١^١ أن ؤدأيوا • وجل عز اف قال 
تعالى!اض قال بالألف، ا١مطتJاا فيه يقال العياب من صيء كل • ■منية أبو نال، 

فيهيقال والخيث الرحمة من شيء وكل ،، الثماءه١ مى حجارة علت0 ؤ3أنطت 
•شء كل في واله'م ئطزنا بممر دغيرْ *نطر*، 

،!الأ١صارى١٣فال بالدين، آحذ - بالفح رادين* 
القرابِ!حل؛،الجلاب اللم عر لمحن بمعرم علتكم دش وما أدين -  ١٧٦

الهذلي:نال الدين، أغطي - بالضم ورأد.تمئ* النخل، بمي 
يتيء3ٌننلدال .أ0النون الأئل1ئوأث_أدَاو  ١٧٧

محه.عجز إذا هه، ئصز ورثي عليه، يقدر وهو عنه رغ الأمر* عن ورأثنز 
كثتوا4لأ،الذين اث يعدنا ٠^١^ وجل: عز ض نال وثرا، خرا و»وقنتلث،« 

واJوءدئكااالوعيد والأمم الإيعاد، والمصدر شرا، وراوعديك® الوغد، والأمم 

.٧٧الأة الكهف: مردة )١( 
.٣٢الأة الأنفال؛ مودة )٢( 
كانالدية، أعل من شاعر الأنصاري، الخزرحي مدي بن حارثه ين الصامت بن صويد )٣( 

ندعاْالمحاز( )ذي بوق النك، يلغيه كبير، شخ رعو الإسلام أدرك )الكامل، سمونه ينومه 
أنين، نالم الدية، إلى عائدا وانصرن، فاتحنه الترآن من ميثأ عليه رزأ الإسلام إلى 
(.١٤٥ع)م: الهجر؛. نل وذلك الخزرج نبه 

جمعوالمراوح؛ وغيرهما، والعطش الجدب على تصر اللواتي والجلاد• الطوال النم؛ )٤( 
يخافضرورة• فها وحن• بالتاء زاويح وجمعها وُلالت،، كربها اتجرد ام دمب نواح، 

قفاءْ.أكلمكم ولا خلي تمر عني ويمضيه بالدين احد • يقول، نومه 
.٧٢الأية ت الحج سورة )٠( 



٢٢٥الأفعال ه_باب: 

لوقت.مراعية وارواعذتالثvأا تهددتك، 

واحد.والوعيد والميعاد الوعد ت عبيدة أبو تال 

قالواوالشر الخير أمحمطوا فإذا ثمرا، ووعدته حيرأ، وعدته يقولون ت الفراء تال 
نأثيتوابالتمث® ءأوعدته ! قالوابالباء جاءوا فإذا ااأوعدتها١ الشر وش ٠وعدته٠ الخير في 

الراجز:لأل الألف، 

*را،والأذاهم بالشين أوعدني -*  ١٧٨
علىجعلته * وءأوصمته وصمأ، له عمك ١؛ اللغم اوصمن الكاتي! تال 
الو'ذمرى.

إذاالقاتئ، ارحمي وكذلك للمغب، ئهثأ إذا واأحفرأا غاب، إذا الجز( ورحفق 
لطير.بجناحيه صرب إذا و،اأحمقا محنار، 

اسسص: JUتلألأ، إذا و،رألأخ« يا، إذا الجم« و»لأخ 
مئثرسأبالكفن صرم كأنه هجعوا ما بند نهيت ألأح وئذ ء  ١٧٩

•أزراره شددت وا'زرزته'ا أزرارا، له جعلت المميص؛' و؛رأرررت 
ماريها.شددت ورملتها* مالأ، لها جعلت، الننل" و»أمنئ 

.عمدانمه جعلت، واأأءمدتهاا أنمته، الئئءء وا١عمدات، 
•بزجه طضغ به* ورزججت زجا، له جعلتا الرمح، واأزجج_تا 
ؤليتها.سدانآ، أنشدها واسدئها، عزنتها، الصالة، و٠اأساررتا 

أدعم.: الواحيّالقيود، الأداهم: )١( 
نحوه٠أو حمير أو حب من اللحم * ■tAيوضع محا كل الوصم: )٢( 
ربيعةمن ضبعه بض من السح، ب أر المزي، ب بن جرير ق ٥ ٠ نحو . )٣( 

)ملل؛،س بن عمرو نائم كان المجد، بن ءدرص حال ومو البحرين، أمل من جاعلي شاعر 
(.١١٩! ببصريع)أآومات الث.ام، إلى نفر ننله عمرو فأراد هجاه ثم المراق( 

أينحّأ.والنار الجمرة وص محرمه حع الفرم؛ )٤( 



أئبتممهر١،،ني حقي أو ؤ وجث• م اش قال سترض، إذا الئيءُ وررأمحئ 
يجعلربضهم سص وجث• م اش قال صنته، الشء* وركنئ 

.؛معنى وأكننته كننته 

•إنرهم في صرت الثوم* وأبمت لجمحم، الثذم' وُأبمت 
.أصاءت واأشتدث طلعت، ثروتأت الث-صء ورشرنت 
تالقسس امرؤ تال وحلمته، قْلعته و*اجزئه* فيه، سرت ٠ الموضع وارجزت 

ءقملل'آ،ماف ذي حنت نفى بما واقحى الخي ناحه أجزئا ملما —  ١٨٠
عشيته.واز٠متهاا أعجلته، ثلانآا وخم'>>وذت 

مؤاعحلم وجث• عز افه تول ومنه سقته، النيء* رعجك الفراءت تال 
استحثثته.وءأعجلتهء 

وا١قللت*كثيرا، وقليلا قليلا كثيرا جعلت إذا وكتيثه« الثيء، و»قللت 
بمشوك؛رتا وأيرُت، ونلك أنلك يجعل وبعضهم وكمحّ، بقليل جثت وُأكثرت* 

واحد.

جاءأنه أخرت إذا الرجل* اأكدبت، ت تمول والعرب • الكساثي نال 
٠بمش جميعأ يجعلهما وبعضهم كاذبآ، أنه أحبرت إذا كدبته* ٠ ت وتقولن ورواه، 

وضعن،.إذا واولدت• ولأدمحا، حان الغنم• ورأولدت 
بالأرض.جهته وضع إذا وأسجد* وانحنى، رأسه طأطأ إذا الرجل* ورأسجد 

وهو— بالباء - واكتخته• رأسه، ينتم، حش عنانه جذبن، إذا الدابة• ورأكنحت 

. ٢٣٥الأيه المرة: ّورة )١( 
ّ ٤٩الأة الخانات: -ورة )٢( 
ماو*و س جمع والتفاف: راتع. انخفض ما الأرض: من والصت، اعترض، انتحى• ، ٣١

مسل.وضض حجارته. وصلبت الأرض من ارتفع 
٠١٥٠الأية الأعراف: صررة )٤( 





'داب;ضبمسن'ا_ ٢٢٨

كفاني.أي: 
ورحدجتالحلق، ناقص رم لتنام ولدعا القت إذا رالثّاةا النايئ واأحدحت 

•الوقت تمام نل ألقته إذا حادج* فهي 
نأي.إذا العقم* واوم المح، وهو رم، فيه صار إذا الشاة* من العظم ورارم 

منهما؛Jنال، أحزنته، شجوا* أشجوه واشجوته أغهمته، الرجلُ و'لاشجي>ت، 
•صى تيجى شجي 

.أحكمته وءأرصنتهء أكملته، إذا الشيء* ور١رصنتا 
نصبتها.ورأنيتها* الراية، وهى عملتها غايه* واعثئ 

الناعررقول، ومنه أظهرته، النيءُ وُأشرزُت، 
المصاحفبالأكفئ ئرن، أنّوحتى هم صتن افه ثضى حز برحو فما -  ١٨١

علىجعلته إذا الملح* واشززت بعلته، إذا الثوبر* وارشنرات، ، ١ظهت٠ت، أي؛ 
يأس•شيء 

حطته.واكممته* أعته، الرجل* ورأكمت 
.تبمها كثر وااأس.ت،* وئواها، ماؤها ذهب، إذا الأرض* ورينت 
أي؛وااح؛لتها« الشتاته* اأحانت١ وكاز1لث، تخيلته، رأيت، الخين* فيه و»أحالت، 

ظننته.حنلأ® إحاله كذا واحلتؤ للمعلز، مخيلة رأيتها 

شج.إذا ثابرأ و'شجر نمره، ظئر إذا منبر* 'شجر • الأءرا؛ي ابن نال، 
.والخبمن® الحلفن وا١ءمدت٠ وغير،* الرب وارأعثدت 
■غيره فى والحستاا اف،، مبل فى الفرّس وراحست 

ذلك.غير يي وءرقتتء أنتمق، أيضأ و٠ارهتت٠ المخاحلرة، قي والأرهتت٠ 

■جعل ين لكعب البثن هذا لجواليقي اب 



٢٢٩الآسال ْ-باب:

حفتث.العلم٠ واوعيت الوعاء، في جعلته  ٠١٤^٠١١
فاذؤ ت وجث عر اش قال، الثمر، من منعه إذا والعدو* المرض وارأحصزه 

عليه.صني إذا الخلو* وا>صته الهذىهر١،، مى انسبمز مما احصزئم 
توهموُاوهم شيثآ، منه أممهل إذا إيهامجآ* يوهم وكلاثه كتابه ز الرجل ر.ُاوهم 

ذم،إذا - الهاء سآكنة رهمأ* تهم الثيء إل وأوهم علط، إذا - الهاء محنكة وهما* 
٠إليه وهمه 

بقي.إذا حلودأ، تحلي واحلل به، أئام إذا بالكان* وااأحiد 
عئ.وأنا عثأ أغتا بالمنطق واعيمتؤ* معي، فأنا المشير* فهمر وأاءست، 

الإرارُصس افد تهول،! الق،، بلا صم،* اقد غيره ضص باخ ثيرء لكز وقال، 
أئهشتقول! ؛الألم،، ٠ ، ^١٠١٠هلت، ه نفنصف، الثيرء باغ ؤإذا ينمقها، ائهء م

الخشث،قال ارتمم1ا. إذا ، ضف، النهار صم، يجير وبعضهم نصفه، بلع إذا النهار، 
ئمأ.وذكرغا عفي،، بن 

هشلأتدرىلىورَفثءامتُْ الماءُ ابجارُ ننث -  ١٨٢

•بًُرج لم الماء في وهو الهامح. اتصف أراد 
.3اواإة واصعد® ، بالتشد؛LJالجتل* فير واصعد الأرض® نير و٠أصعد 
مد.القوم* حديث، ورأعث ئزلت،، الشاة* واعنت، 
•'رأذعل* نل الأرض في تتاعد فإذا ، ونحوم بنجر ئوارك، إذا لخد® و*دءل 

وتا؛حت،.أنثيين، له* وءأصحنتإ الصحبة، من، الرجل،® اصحبما 
قالله حللتها كان فإن بها، جض إذا نارأ® واثتنته علما® الرجل، واائسستا 

ومثهقال! سواآ، علمأ أو ارا أقيمثه الكاتي،! وقال الزيدئ، قول ،^١ اأبمته« 

.١١٩٦^القرة: ّررة )١( 
غاب.واس الهار ، ضفأي )٢( 



؛٣٢

جميعآ.فيهما أيضأ 

االمرأة رامغزت رأناو، أنحاء إذا المسح( ورأنفت أثرق، إذا لوثه• واأنم 
ساقت•نهي مائها 

ؤوالأحرت دجل م اض قال بالمدادا دواتي وانيين والرجال( Jالال واأماJذته 
ورأندااهمات(، ورمد الإمداد، من لا المداد، من ص ١نمحرهل١، نتأ مده من بئق0 

.مدة نيه صارت إذا المحء 

تالشاعر تال عليه، عرم إدا مجح، فهر أمره فلأن وءأجتع 
٠ئجنغ بمرق لا حرم أمر لها ٠ -  ١٨٣

جمعآ.المتئرق الشيء واجمعن،( 

منه،ستعاض شيء أو ولد أو ماد نه يهب يى _<( Lp^ ٥١اأحiلما وقال، 
المغمودمن حليفه الله كان أي: عم، أو والد له هلك لمن علتك( الله واحلم، 

عالتالث،.

القدر(و•أجعلئ الجعاله، وعي نال؛ العطيه، في الجنل من لفلان( واأجعل.ئ 
والجنلرجنلأ كدا( لك، واجنك القدر، بها تنزل التي الخزيه وعي بالجعال، أنزلبجا 
الامز.

مجبور•نهو العظم• ورجبرت مجبر، نهو الأمر•، على ثلانآ و*أج؛رت 
الأمر(في التظز وراحد وحداد، إحداد ني وهي واحدث* الرأة( ٠أحدت 

الحدود.محن الأرض* واحد والثلاح، الئكص( واأحد 
بغيرومجاحننته بغيرألف، اوئفته( وغيره الدابة مثل بيدلث ماح؛سته لكث وبمال 

■شي؛ كث في وثقل ت بموت وبعضهم الأمر•، على اأوسه تقول قأودذته( ندف 
الئكر٠مى واصعحا( العاذله(، وراصحت السماء(، ورأصحت 

.١^٧٢ّّررةاسان: ]١( 



٢٣١أحر يمض •همدن دمر يمض مهموزأ يكون  ١٠•' ياب - ٦

أمسكت.الأمرء عن واأصربت ئتاعدت، ٠ الأرخي في واخزين 
رمالتأ الجزورء و»تيت تأ، أي الإناءء و»تيت انمل« على ئلأف ر٠أكث 

ألف.بغير لوجيه* اض اكه 

فإنوالبيع، امكثها أنالث، أرذت إذا الحنلا ،أنعت تقول الفراء! قال 
ابعتها*.تلت أ-؛مجثها أك أردت 

ورعرصتهاألليع، امسكتها العزصالا ،أعزصت العرب نالت وكدك قال! 
بها.ساومت 

رنيآ•يرميها الرميه* دررممح، رادراه*، ت تقول كما الدابة* فلهر عن افأزماء وطت 
قالطلبه على أعني أراد فإذا لي، ابتنه أي؛ حادمأ* رابغتي تنول ! الفراء وتال 

الألف.بقطع رانمي* 
!احلي*فقوله ورأحيي* وراظش* ئ* و•ألتى uرأ« أالئننى وكدك 

واأخطني«،»ا-نمدي* وكدك عليه أعني ورأخلض* الحلب، واممي لي احن، 
ااءكنني«.وأاصي«، 

•حمقك واحهموا<ُ* العهد، من وبينه بيي ما مضت، الرجل* وراحفرت 

آخربمض مهموز وغبر بمعنى، مهموزا يكون ما باب؛ - ٦ 
بلا— أمبمآ اليج، واعتأت* وصنعته، عيأته إذا ئنبثة، والهليج، ال٠تاع* اعثأت 

همز،بلا الجيش* واعثتح بالهمز، كله هدا يملأن* ء1ات واما أعنإه، فأنا _ تثيبي 
قولالأحفش.هدا 

مماوربرأته عندك* ما وراصتبرأت الجارJة* وءاسبرأت والمراة، الكري* ابارأت 
مهموز،فمر المفاحرة في اثاريته* فأما مهموز، كله هدا منه* إليه وابرلت، عليه* لي 

جودأ•الريح ييارى فلأن ت مال 



؛١٣٢

غيروالمكروْاا إليه راتخئيت المالة، نى له واتخطأت الأمرا ر اا-مح3لأت 
سلأنه مهموز، 

أبوتال نكايه، أمر العدو* نير وا؛كنئ قزئتها، إذا أتكوعا، \ذز'ح*اا انكات 
•الجم 

٠الأصثانا ومحرم العدى نكير ٠ -  ١٨٤
عنالدابة* وارأذرنه وردرته* الرح، في وردروته٢' الخلق، رثتا يا ردرات* 

الفته.أي ظهرعا: 

ورربتتفلأن* بنبر ؛ي ورربوت لهم* ربيئة ورأتا حفظتهم، القوم* ورربآت 
الربر•من ورزيرت« ت؛هم« 

العدو.وانتيت* اشتريتها، الخمر* ورنتأت 

منه،ورالصابثون* شيء، إلى شيء من حرجت إذا رحلر، يا ورصبات* 
الشوق،.من أصبو فلانة* إلى واصبون 

أحبته.فلأنا'* ورلشت مهموز، النأ« ورثان 
ورلقدفتيآ* كنت، ورما أقوله* أفتأ ورلأ أزال، لا يمعى كدا* أقول ظذ ورما 

ممز.بغير ثنت* 
وأماوغيره، الأحفثؤر البمريينر نول هدا مريته، نته نلت إذا فلأنا* وررنات 

له*واربت التويق، حلان مثل غلهلهم، من فيجعلونه البغداديين من وغيره الفناء 
٠زحنته إذا 

دو.نهو جوفه في بشيء أصبته إذا وءأدويته؛ا بداء، أصبته الثيءا ءأدأت 
ويعيد®ينديء واراض وأعدت® الأم في وءأبدأت وءايتدأته® الأم® يهدا وءاتدأت 

البادية®إلى واتدرت له، نلهرت إذا لفلان® وائدون ، أءلهرئ4 سرءا® لي واأتديت١ 
٠القلم® وءترتت العلة® من واربرأت 



٢٣٣ب -دع والعوام بج> الص الأنمال ي-باب: 

وكيلا.وكك اى: جرا• واجرتت اجترأت• حش علئ ورجرأئك 
وجلعز اض نول من اعنته، ت أي واردمح؛• رديتأ، جعلته ^• ١٧•أردأت 

١^.وهو الإذى، من واأزدثُ« ، يصثنتيه١١
أبو»ىوبما اش« كلأءة ني وامو حرمته، إذا أكلؤ؛• ورأنا الرجل• واكلات 

نمه.

أهمك'.ما و'كميتك لغة، أيما ورأكفأته' نالته، الإناء، واكمأت 

ههرهائدغ والقوام تهم، التي اvفعال باب؛ -٧ 
وتهيأت،وهئأت، للصلاة، وتوضأت وامتهلآت، وابطات، رأصى، ءلأ٠لأت 

الهلعام،وهنأني القوم، على وتراصت ، ءليلث، وتوكأت وتقئأت، ؛المولود، وهنأنك 
وئاوأتالبلد، في وثان القوم، على وطرات أمأني، ؛ نالواأنردوا فإذا ومرأني، 
واختبأتوخثأته، فراشه، له ووطأت ووطئته، بقدعي، ونونأته عاديته، إذا الرجل؛ 

جشأتوقد لغه، ت وحاو وحذأت، له، امتخدأت وقد الراج، وأطفأت منه، 
كدا،إلى وألجأته إليه، لجأت وقد ، نمنوء الرجل ائمأت وقد ارتفعت، إذا ت نفي 

وماعليه اندرأت وقد ورمت، إذا ت نتوءا تنتأ المزحة وئتأت فلأن، بني في ونشأت 
تهيوأ،وتهيأت تقيؤا، وتقيأت تقيوأ، وتقيأت ثامحزا، Jثكأت وقد شينا، ررأته 

ذلك،وأشباْ وتهيو، وتلكو، تواطؤ، عن ذللث، وكان تواطوا، الأمر على وتواطأنا 
الرحلفاجأت وقد وهزئت، وهنأت، به، اصتهزأت وقد تجشوأ، تجشأت وقد 

طلثت،ت أي بفلان، تمزأت وقد الأمر، على مالأته وقل مجأة، أنجاه ونجثته مفاجأة، 
به.متنّزيء فأنا وعيبه بنقصه المروءة 

شحمآ،وئممأت عينه، وفقأت اللام، ٠ناثا وأقرأنه الكتاب، قرأت وقد 
ملاءة،بعدي مااؤت ولقد ماليثآ كنت، ومحا شبعآ، وتملأت وامتلأت، الإناء، وملأت 

.٣٤الأة القمص: سورة 



اليان-مويم ئاب: *ا.  ٢٣٤

-جريثآكنت وما تداءة، تذوت ولقد يذيثآ كنت وما يثاءة، ئنوت ولقد ثميثآ كنت، وما 
وتوكأتاتكأت، وتد وداءه، ردؤت ولقد رديئآ كنت، وما وجناءة، -مأ0 حرون ولقد 
وهذاحثنتها، ت الفينة وأرنأت ، ١^١٠ وهي ^٠ ١٥١حتى وضربته الخثبة، عش 

تالأمر ش ودرأت داس، ت ودارأته دس، يلانآ ودرأت السفن، فيه رقأ موصع 
ولطاتثنوءأ، منأ الخضابر من قتأيت، حش يالحناء لحيته وحنأت فيه، نظرت 

اللسان،في الفأفاة من وفأفأت! أمأيتيا، حش مائة كانت، وما واطثتا، بالأرض 
رثأتوفد وأرقأته، الدم، زهأ وقد الطعام، واستمرأت صعقت،، الأمر: في ونأنأت 
علىكافأته وقد أنضجته، إذا وامرأته؛ اللحم زل وقد لغة، ورثوت أزنوْ، الثوب 

نحيه،عني• نثأته وند فيه، أثوتت مثل إكفاء، الشعر في اكمأت وقد منه، كان ما 
صعدته.الجبل: في وزئات البارحه، هدأت وما 

وا/أسم1ءا/أفعال يهمومن ما باب؛ -٨ 
أوسقطهافيه الهْرة تبدل والعوام 

ولاتقلحاذيته، وا1زتئها ؤاكاته، تقل ولا معه، أكنت إذا فلانآر رآكلت يقال 
أمرى،في و*آمزوه® بذنبه، و٠^حدتهاا والدار، الدابة، ارآ-موه وكيلك، واريته، 

ُوارزته'فأما وثوتته، أعنته أي؛ الأمر، على وُآررته بنفي، واآ'ستها وا^حتت٠ا 
واوأ.فيه الهمزة تجعل العوام كله هدا الأمر* على وُات؛؛ه وزيرآ، له فمرت 

رسحاءة،وهي فلأن،، نثاءة ني والحل وءالكأية،، اءة٠، ٠الدذوهي 
للثوب،وهي،الملاءة، فجاءه، فلأن وامات للقرأن،، اقتاءته أحسن وما القرء1اس، 

منه.الهمزة تضل العوام كله مذا رمرا؛* والجمع ااامرآة٠ وهي للنكاح، االثاءة٠ وهي 
ؤإذاثنلة على فهي أولها صممت، فإذا والثزاءة، اJم■آة ين ٠-^^ وهو 

*أونازاعلى ونحن ملأك، يقال ولا المرأة، وهو،إملالث فعالة على فهي أولها نتحت، 
وحدهلينجة، يزنال ولا واالإنلي1ج، ءالإهليلجه، وهي وناز، يقان ولا وثن، جمع 
وتقول:حنه يقال ولا ءإحنه، عاي فلأن صدر وفي هيمه، يقال ولا امحتته، للأمر 



٢٣٥ئيهمسالأسلراس -باب: ٨

وهى،ربأعجوة،، وأخرنه اآحدوئئ®، وحدثته ارالأتيه®، وأعطيته *بمئئه®، عتنته 
تويقال أواق، ويقول يخفف من العرب ومن أواقي، والجمع وُالأوثتة* رالأنوجة®، 

الطعام وهذا ينر، يقال ولا أنر®، اعود وعو بوله، احتبس إذا رأنر® أصابه 
-طومأن ص: إلامن فأماايلاومزافلايكون لايوافقني، أي: ملأء'نئ، 

انووف،طعام ئيقال رواس، ولايقال رراس* الرؤؤس يابع ؤينال ؤتلوملثا، رجلا 
وأنتاصاغر*صديءامهموزمقصور،ولامجأووفا، مأيوف ولايقال مقول، تقديره 
مثاتيم،وقوم نثووم، وهو فلأتأ* أسأم ورما كمء، والواحدة بالهمز، *الكمأة® وهي 
جمعبالمد، البنيان® *وآماس ، اينت، يقال ولا يأمأ، عنه أيأس الأمر® س *قنت، وند 

للانناءالمهر *أحفر® ؤيقال وأس، أماس بقال؛ واحد، نهو نمحرمتح فإذا أس، 
يقالولا مضحثة، فهي الماء® و*أصحتا حفر، يقال ولا محقر، فهو والإرباع، 
رفعته،ولاإذا الشيء® و*أسلثا وعمت،، وئعثمت،، وأءثمت١، و*اعانتا® صحح،، 

ركبت،*إن ومول ألقيته، البعير® عن البذل ورازمتت ارتفع، إذا هو وساد نلته، يقال 
عثترت،يقال ولا منمي، فهو والعسل* الرب و*أغئدات، رماك، يقال ولا أزماك® الفرس 

نولوعنه لت،. لزيقال ولا زأه« له و*أزللت ذلك،، وأنماه والخيط الحلف، في إلا 
عنده،واصطتعن إليه أسديت، س ت أي ، فاليشكرها(أ نغمه إلنه أزلت، )_ .! الم، 

ونالئيرل٢،:
أزثتؤاإلبمانث، محاناكونادي لم ُثدُتؤ ؤإن ؤإني -  ١٨٥

إلايقال ولا نهومحتإ، الأمر® على ورأجبرته واصْلنمت،، أحنت، أي؛ 
الفرس®و*أحبنتا عجمته، يقال ولا الكتاب،® و*أع،جمتا فقره، س وحبرته للعظم، 

ولاعلقته يقال ولا و*أةثلتها الباب،®، و*أءاأثتا حنته، يقال ولا افه، سيل في 
عمزت،يقال ولا نمت، إذا أعمت® *وند ئمثالوا، ممهم ص الجند و*أمملئ® قملته، 

لدى.المتوفرة الحديشة الكتب في أجده لم ا ١ ر 
عتمشام صم أ؛و الخزاعي، ءاِ ;ن الأصول بن الرحمن همد بن كبر ى' ١ • ٥ - . . . )٢( 

نوشحه، عضفأ؛ي ولكن كيرة، جميل بنته مء مع أنمارْ المدية، أهل من مشهور 
(.٢١٩بالمدية.ع)ه: 



م.ممب:مبمسن ٢٣٦

وحد0هذا واررنتتهء والأحكمتهأ١ واأعذراأاا وارأكJتهءا وءألتثهء البردوذ® ارأئئرت رئي 
قرد،يقال ولا صكت، إذا فلأن وءأثزدء أيفأ، يقال وند ألف، بلا 

محيوءأعييت 'عممته، يقال ولا فنتق، ااع٠د٠ و؛رأعممت نتب، يقال ولا الله 
فيه،اأحاق٠ فما بالميمح وصربه المنطق، فى إلا عييت يقال ولا مص، فأنا المنيء 

وحيرتهالتمذتا، من و٠أحذتتهاا شيءء، منه صدرى ش حلي ارما ؤيقال حطأ، وحاف 
اديته،يقال ولا فلانآء وارآديت مخيلته، فيه رأيت ٠ أى الخيرأؤ فيه وارأحلت حطأ، 

وصءرس، ثقال ولا بامراتهء ارحل ورأغرس وئ، يقال ولا ورأصابه 
•رزة تقول والعامة وُالإوزُ، 'الإرزُْ 

تهمزهوالعوام يههز< لا ما باب؛ -٩ 

ويقالآئزة، يقال ولا ءالكزة، وص عزب، هو وإنما رأعزب* رجل يقولون 
ويقالوالطاعة، بمنزلة اسم وهو ألف، بلا هكذا جاثة* ئأمحاء سنعآ •أساء 
الناسحير وارفلأن أبمر، يقال ولا يديه، يكلتا يعمل الذي وهو بمر® أعسر ارنلأن 

ؤإنمامحواثحقنئ'كذا* إلى اتحطات ويقولون ولاأشر، احتر ولايقال الناس® وشر 
خطواتئئعوا ^ولأ ت وجل عز اث نال أحطو، حفريتح يقال؛ الخلوة، من 

أيلي، ؤإنمامحواأيدث بالألف،، سوءأ، لي رأييك ويقولون بلاهمز، الشيطازه 
تالواعنقتهاء داض*، ورهزك النييدا، اثذت وتقول تدو، الشيء يدا من أظهريت،، 
الشاعر:

وطئساأ"'أ،حبيث من علقت ما محن منهم لت عدى ثوم في كنت إذا -  ١٨٦
وليسأغش، أي: كدا• فلانآ واأركنث •؛_*، أي: أركنه، الأمجز• واركنث 

•كر غني س الطم يي توجع ارثء؛ ، ١١
. ١٦٨الأيت القرة؛ سورة )٢( 
هذاالجوالتي ب وثد المكروه. متهم فاحتل *نهم لمست، ^؛١٠ توم في كستإ إذا • يقول ، ٣١

•حزبمة بن أسد ين دودان ين ثعلة ين صعد ين المحارُنا أو لماللتا المتا 



٢٣٧رالأطء الأسال من يهمز عا •' باب - ٨

الخطفانيلأ،تتال الظن، معنى في هو 
*يكنوا الذي بثو على بنهم وبمن * -  ١٨٧

■مني علموا  ١٠مثل منهم علمتإ أي؛ 
بلاوُئرح وئدأ، أيده الؤتد راوئدت* مرعوب، نهو الرجل" وُررعبت 

رديء،واأشأغكا واذعالت٠ااعنالته، بالألف، وُأرع" ُرأثنى" ٠أجذغ٠ ويقال ألف، 
.ااقول٠ فيه نبع ورما أمري" فلانآ وارشت، 

الأعشى:نال 
نجعافيهم طنمأ الناص ابنن ا ممكائهز والئلوى الني أطعنوا لز _  ١٨٨

٣اثملت  بلالت، ذلكل وادبزت" وامنت،" واصتث" واجسث• ^^٠ ١١
ألف.

أحمرتابن نال وبرؤ،" بالقول لي وارعد وابتمثاا السماءا ارعين 
^١^٢،فذ يا نا بأزمحاك بلأئ^ طك بمدث نا خن ا -  ١٨٩

الكميتؤ:ويحثجول؛بيتا وابرق" يجتر وبعضهم 
بصائرلي وعيدق —ا نم ي—زيد ا نوأبرى ذ أرعء ١ ٩ ٠ 

واصرمت،الثسءا ئثت، وائد كته، لوجهه افه واكته، قنشه'، افه 
و1ئنغظته1، و1ئذ شرأ،، الثوم نمت، واقد ينبه"، على وارسه أراد*، عما الئجل 

ألف،.بلا كله هذا الماء، في المنة عدزتا« واقj عته*، وائذ زددو4«، 
نح،محار امط حهلآ، وايئضص* يمص، ئص ص لأنه ثالث• افه مضض الأ 

وأأمطغيرك*.

ترجمته.تمدمتا صاحيا، ام ين نمبا هو ( ١ ) 
لدكنذادثايخدكولأ-اذا.س،)٢( 



Lj^-Ulكتاب: ٣-  ٢٣٨

تخففهواتعوام يقدد، ها .باب: ١ ٠

تدكين قال اللام، مضموم الواو مشدد رأالمالو،ا هو 

٠ي ثوي ؤنوَ كاذتا ه . ١٩١
وهيوهو الأمم، من مأحوذ - الميم بتشديد موام® أمر وءهدا 

Iعتدة بن عالممة قال أيضأ، ورئج رنجة يحكي زيد وأبو وُالأدرجُ رالأيرجة® 
مشمومالأنف في ولكابه_ا كاف بها العبير ئفخ أترجه بمملن - ١ ٩ ٢ 

الشاعر:قال و»الصاا، و»الفية« ؤ»الإيانة« و»االإجاص« 
واصفريئبيضي الجو للث، حلا ر بمنمسيثنة مى نالك، - ١  ٩٣

وتميموعي، كقوللئ، الجن®، مى رئ *ومعه بالتشديد، فلأن® ئمر راجام يمال 
وارالموصرة®الدو->الةء، وهي وااإعواري®، بالتشديد، ءالعارتهء وهم، ُرأيأا، تقول 
ىل:

٩٢ننم تأكدهاثمث ع0' 'وأه كانت، نن أقلخ -  ١٩٤
يقالولا شديد، أي؛ ببرُا شر وُلهذا بالتخفيف، يقال ولا ز'ءاوةاأ حلته وُفي 

٠ٌ
سمم

Jzr

أبرصي®.الصّوام وجمعه مشدد، أبرصن® نام و٠لهدا 
.و»الأواحتياا»لالآخثت« وكذلك الأواري«، والجمع مشدد، الدابة® وءآوئ 
قالورالبارياء® ارالبارؤ® وهو فوهة، يقال ولا بالتشديد، النهر، نوهة واهده 

اشتماخ:

بنصر مدح الأ٠وكا، الصر ني اشتهر راجز الفقيمي، رجاء بن دكض )١( 
وصفني آحر ورجز الزير ين ممب مدح ثي رجز له اودذه، والي وهو العزيز، مد 

(.٣٤•مسله.ع)أ: 
التمر.نه يكر تصب من وعاء القوصرة: )٢( 



٢٣٩نشدد، رالعامت حفيفا جاء >ا باب ١. ١

،١١٣١خلله إذا كالئص -# ١٩٥
خففت،شئت ؤإن و»أناتي«، و»أواةتي« و»صارى« ورعلالي® بمائ® ورهدْ 

مثددأ.واحده لكن ما كل رىلاانا 
واكإ، وغيت0 المرا واتزيد الأمراء عن وامثدت ، ءلأنأ٠ ائنهذت تقول! 

واهوكت، يقال ولا رحل،، يا كعغث ورثد كاغ، يقال ولا الأمر،، عن فلاق 
بالتخممه.مراق يقال ولا بالتنديد، البطن، 

يقالولا معتنه، فهي تزلج للم كثرت إذا المرأْ* رعنست الأصمعي! قال 
كدا،في إلل؛، واعزت عانس، وهي عنوسأ، ئنض وقال! يجيزه، زيد وأبو 

خفيفة.اوعزت، الأصمعي يمرق، ولم ورأوعزت، 

تشددهوالعاهة حفيفأ، حاء ما -باب: ١ ١ 
روتاعتت،والأش ؛؛،، Ijjوُثرس رباعيه، يقال ولا للس، الئتاءيئ، ُهي 

اشامة،،والأنتى شام، وءرجل ورالئواعية،، ورالرثاهتة، الكرامة، وُرهي مخففة، 
لكههدا معروفك، في طماعين ذلك وريعلت نمائه،، ورامزاه ثمان، وررجز 
.، بالتخفيف

الألف،بقمر كذا، افه سل راثين للداهم، وتمول يشدد، ولا الئغادا٠ ورهو 
الميم.تشدد ولا الميم، ، وتخفيفالألم، بتطويل وراميي، الميم، وتخفيف، 

مطولةإدر، ررجل ؛التخفيف،، رحمات، وحمعها ؛التخفيف،، العقزب،، رحمة 
والأدره.الأدزة، ورهي أدر، يمال ولا خفيفة، الألف، 

ملامر،عنبإ وُهو بالتشديد، - ئذوم يقال ولا ئدم، والجمع الملوم، وُهي 
الأصمعي!أنشد اللام، تشدد ولا البياضر، والمنكة! الملحة، من وهو اللام، مخففة 

الحصير.والباري؛ ٠ تما أر شجر من ستا الخمس•  ٢١)



 Yئدإرزِ؛؛

لوغريب ملاحي نها تنمئ عاطأ اض حنق ثعاجستؤ ربى -  ١٩٦
يقول!روتن بى عمة سمعت الأصمعي: قال تنطو، عطا يقال: عالية، غاطتة: 

ملاحي.عنئود كأنه ئموب والجم؛د 
.يقالولا ،خيل، باكلتءا، اءاوءلاتلخيت4ااؤيقال: 

وثاريهرأمه في يده ألحل إذا وُثننلُ ئنر ُءد الأصمعي: قال 
ولحيته.

ولامخففة، اللام مكورة القات، وجمعها امنانه، حول لما الرجل* لثن ورر 
يقاللة.

واعمتةالقي.،، عمتة و٠امرأ٠ أيفأ، واعذاة، واعذتتا و،ووتةا دؤتة، رأونحى 
الصواب،.عن 

الشجيالحلق، مجن للشض ووتد نجا، وءامحرأة بلقمة، عص إذا شج، ورزحد 
ّمثيل والخالق حفيف 

حفيف،وامنتوتة، ؛، Jj^i،•؛والمؤنث حنوا رامكان •^٠ عود محدا او 
وامالتحليم، شري إذا شر، وارحل قدماه، رمث إذا واحف، البطن، طوي وارجل 

سحن، واكلأم النتن* ثذي وارحل ساه، اشتكى إذا وارحل_* ذهب، إذا ئو* 
منكر، وارحل الجوف* واجوى العطش، من واصد* للهاللثف، زد، وازجد المحا، 

؟باكخفيفج منه والمؤنث، مخفف، كله عذا النعاس، 

-ممدود ولا مثيل، دفي.. يقال ولا مقصور، مهموز دنيء، موصع واهيا 
مل.يقال ولا بالخفيف، العلام، وجه بثل اتل ومول 

والنحل،الثزج، جدية واهي الثماني، ينال ولا حقيقة، ارالتناز، ويقال 
إلىواذمت، امكار، والواحد المكارون، واهم أيضا، وجدى جديات، والجمع 

يصفالأموي، والغرسب،: الأبيض، ت والملاحي عالية، وغاطية: أعاجي،ي،، تعاجيب،: )١( 
كر.ة.



تحركهوالعامة ساكتا جاء عا باب؛ -

مالولا النكارين، 

ِواؤ'ءة يقال ولا الأرض، من اهتلعه محا وهو اللام، حقيقة بملاعت* وررماه 
ولااام^نايرون® ورهم ، ١٠^^^يقال ولا ورعاورتهاُ المكايل" وُعايرت — بالتشديد 

ال٠عتنون.يقال 

تئصئ>االصلاه( وائصت مخففة، نلاذ* واكناني مخففة، تللحتي وارلطخيا 
يقالولا مخففة، وته1نا ظهرأ وُملبم مخففة، أئثمثْ الشءا وانثملت، مخففة، 

أنلته.

الرئاج،من وارج• ارج، يقال ولا عليه" فأنج الكلام فلأن *أراد وتقول! 
عليه.اغلق كأنه الباب، وهو 

بالبروي"عيمح، وربردت عبنه" 'مقدم مثل عينه" بموجر إلي ائظر وتقول! 
.حفيف أبرئه، مامء مى بشربة فوادي و'ا؛ردت 

رب.يقال ولا الكتاب® وا١أئربا طين، يقال ولا الحاط® ورهلن الكتاب® *محلن 

تحركهوالعامة ساكنا، حاء ما باب: . ١ ٢ 

يقال!رديتة واحئرا الأسان، أصول في ساد وهو حفر® أسانه ُفي يقال! 
شنب.يقال ولا الجند® ثغب، و'هو اكلمن، وأصل وامنمأ® منا® بمي، قمح، ُأجان 

وهوالقيظ، وعرة من وأصل الغضب،، من نوئد أي! وعر® علإ صدره وُفي 
٠حرْ ندة 

منسحها- - اوعرا الأصمعي وعن - الميز بتكتن روعر® زيد أبي عن وروى 
دعرأ-تذم لغر 

عنأعرضت، أنت، إذا - الباء وتسكين الدال بقح ادني" دبر ئلأن كلام واحعلتج 
كلههدا الشاق® حمش ^٠)]( ^٠٠٧وحش®، وءيلد سمح®، ®رجل ، وعر® وٌجبل كلامه، 

اللام.بتسكين القوم® و٠حاJذه البابث® حلقه وءهي بالتسكين، 



-ضماسنمآ-مماب: ٢٤٢

الشعرلحتقة إلا الكلام، من شيء في حلقت يقال لا ،ت الشتبانى١ صرو أبو قال 
وظلمة.وظالم وكثرة كافر مثل خالق' جمع 

الرأس.يما داء ور ننمآ* رأسه واني 
و،اأ،رذهليمٌاثمتج، ولاينال واحد، صرب، أي; واحد، انماثرج ت وتقول 

بعضشيئها إنما النون، سال.د ولا الباء، بفم الجبن، وارهو دس، تقول والعامة 
صرورة.الرجاز 

تسكنهوالعامة محركا، جاء ها -باب؛  ١٣

جثأء،وءثجشآت ، تلممط. لما التمطق، وايي تحمق،، واأصأا؛ته تحفه، ٠أتحفته 
ءالىُعالة.

والنوالالعطاس بابر من كأنه - ممدود - الغناء ويقال الأصمعي؛ تال 
والذوار.

تالشاعر قال النجم. اللننتةا واطلعت حثارهم، I اى الثوم؛ يحبه و*ءم 
إ>ئلأ،اللئلوع 3أيقظني يالممزْ طلي زكلني ند -  ١٩٧

أ؛نوآله وعلى ه الني وأحوال حننها، أي؛ ورزيريها؛ الدنتا؛ ذي وار 
سواموأحر الراء، بقح واجد؛ شؤغ الأمر محذا في دُ*م الهاء' سكون زهرة؛ 
متحركةمله، بدني في أجد واأنا أوبارها، ينف بالفصال يخرج وهوبئر المع" 

-الخاء مفتوح بأحرة، فلانآ والقين، أثقالهم، - ، ٥١٥١بكر القوم، وامله القاف،، 
واهونظرة، مثل نسيئه، أي؛ - الخاء مكسورة بأحرؤ، الشيء وابعته أحترا' أي■ 

•اوس نال الرجل* نلف 

جععالكونة، رمادة من لغوي، أديب، بالولاء، الشتبائي *راد بن إصحت، 'أء ا"—  ٩٤)١( 
بنأحد مهم: تمار جاعأ محه واحد ودونها، العرب من محلة انض وننتف أشعاد 
(.٢٩٦: )١ ع بهاؤ وترش بغداد مكن حنل، 

له.الحانفل بالأمر المتم والماد؛ امرأته. الرجل• ءللة  ٢٢)



٢٤٣أا_باب:ئسفباضام 

لفت نلصيزئ لأبيه ثكلهم منكن؛ عير فيهم والماوسثه - ١  ٩٨
الثزج'قربوص وأم ساكن، الصبر نهو الجنع صد فأما والصبرأ المر رُذو 

أكلهاهم وتقول والحب، للنوى الرمان® ورعجم التمر® عجم وُءو الراء، محرك 
والمزعأ،الصلنأ، ورص يأكلونه، رأس على اجممعوا كقوم غليل، أي: زاسا 

هداكل واJممة® وارالثتئ0، الأثطع، س والثطنآ® والمطتة، والكثفة، والنزعة، 
الراءبقح واالورثال٠ السين، يكر بها يختضب الي ورالوسمة® بالتحريك، 

الأفهل،ورهو رحلا، كان اسمآ كان ؤإذا مجمدرأ، كان إذا - الحاء بقتح الوحزُ وُهو 
وافلأن؛مرنيرالقرإ® وهي والصرط® والحبق، والحلم،، والكذب، والنمر، واثبى 

و»الئلع«الإنسان، لضلخ الضالع® وأعي الشيع®، س تملأن، وأتاو لماص®، اص 
بتسكينفهو كفاك معنى فى كان فأن السين، بقح ذاك® يحسي، ءاعمل ويقال: فليلة، 

والئعما— العين بقح — سعفة الواحدة — السين بقح المخل® سعف، واعو السين، 
فاكنةالرأس في *الثنمة® فأما العين، بقح الإبل أفواه في يأحذ كالجرب داء أيضأ: 

والعامةالنسب،، فاسد أي: جذا وررفلأن الحاء، بقح الشحنة® حسن رافلان العين، 
بالضما١اادبحة® يعرف ولم زيد، أبو ذللت، قال والدتحة® الدبمتة، واأحذته ثعز، تقول 

الدال.بقح هدرأ® دمه اذشب، الباء، ؤإسكان 

العوامفيه ثصحش ما باب: - ١ ٤ 
معجمةبالدال وهو رالزمزد® ؤيقولون ؛الماء، الثجير وهو رالهجير® يقولون 

*الجرد®بالدواب لعيبا ويقولون باكاء، الحلتيت، وهو بالماء، ااالحلتسث،® ويقولون 
هوإنما ؤ وهوضحيفاثسكل® يزيلون لمن ويقولون معجمة، وهوبالدال بالدال، 

*رملحويقولون الختل، آم الخلة ش يجيء الذي الم3س وهو ءسكلء 
الياصن،ت والذرأة الدرأة، من وهو معجمه وبالذال الراء بقح ّدراُيأا هو ؤإنما 

أمهيأتي منهم الرجل يقول• امرأته، في أباه يزاحم الذي رالضسززت المجوصيت، القارب: )١( 
بالخالة.له وسلف بالأم لأبيه صيرن نهو وحالته، 



؛؛؛

عليهمحي هو وإنما درعه" عليه اثى ؤفولون ذرأة، علته وند رأسه، دريء ت يقال 
نإنهالغارة فأما سهلا، صثآ صنه أي! وجهه، على الماء وتى صبها، أي! درعه، 

الغراب،'ئض ويقولون ئرتها، • أى ~ معجمة بالشين — الغارة، عليهم رسن فيها مال 
النم،الراعي زجر فهو تعق فأما - معجمة بالغين - نغق يقال إنما جهنأ، وذلك 

في'الفنصاد٠ شيع وقد اتوت، تقول والخرب اتويث،، تقول! المرمحى نال! الأصمعي 
الاسكلهم•

بالصاديقولونه وهم بالسين، جاء ما -باب:  ١٥

واقيثمزء،ئصرا، ولايقال ننرأ، واأحد٠ محموص، يقال ولا شموس، ،دانه 
القهر،فهو - بالين ،المنر، فأما، الخياميم١١ش مقهوزايت، ؤحور ومنه حثنه، إذا 

بالماد،يقال ولا — بالين المرمى، واهو بالصاد، يقال ولا - اارحغ؛يالسين وُعو 
الئنام،٠أنبار ومثله أنقامحى، وجمعه - النون وكسر بالين — المداد من النفي، واهو 

نتئ.واحدها 

بالسينيقولونه وهم بالصاد، حاء  ١٠باب: -  ١٦

واهوالخيل، منه ترنل؛ الذي وهوالحبل بالصاد- المثمى* على رأحدته يقال 
صمحمثل الجبل، لوجه الجل* صفح ورهو نس، يقال ولا وائصصها، الشاة، نمى 

يقالولا ثجاوبه، الروحاء وصماح يلى وهو 'مر مومحىه أن الحديث، ومنه الوجه، 
فيالأعشى ذكرء الذي القح فأما الجبل، أسفل وهو الماء، فيه صفح لما إلا سفح 
قوله:

٠الثمح ريعي ٠ — ١ ٩ ٩ 

والبرداللسان، يقرصى ت أي قارص* و'لس ئارص® و*نبثد بمنه، مرصع فإنه 

.٧٢الأية الرحمن: محورة )١( 



٢٤٥ tjfSjوالعامة ثوحا جاء ما باب؛ -  ١٧

.ئريس* واستلئ البرد، ت رالمنس اُارساا، 
النقصان،النص إنما ؛خستها، يقال ولا - بالصاد 'تحصت ويقال 

محعربة،أعجمية وص ننجة، يقال ولا الميزانء اصنجه ص فنصتا؛ا، فلأن ورأصاب 
الوجل*بصق ورقد بالصاد، الصندوق* ورهو السماح، يقال ولا الصناح، ورهو 

فهوأصاخ* ورند الظول، ني إلا بمي يقال ولا والبراق، التصاق ومحو وُتزقأ 
.أرساخ يقال ولا استمع، إذا مصخ، 

تكسرهمفتوحا، حاء  ١٠-ناب:  ١٧

القميمي*،ورسفق — اللام بمح ورالقيلسان' —، الكاف، بقح ~ 'الكئان' هو 
ولأدار ورماله الدرهم*. ورهو الظهر*، ورئثار اليدا، وراليئ والرجل" الكبش وُاليث 
الرجل،فهو كرتها فإذا - الكاف بقح - القوم" معسكر ورهو • الخل • والعقار عقار" 
ظهراسهم*بين نازل ورأنا الرجل، المغتسز إنما منثسل، يقال ولا الئعتثلر* ورهو 

ومثلهحطأ. وكسرها _، اللام بقح وحوله حواأيه* و٠دعدات، الون، بقح وأظهريهم" 
ورفلأنبالفتح، المرأة* رجعه يمالكر ورفلأن اللام بقح الئولجاذ" وُهو 'ججيه" 

مجنالواحدة المرة تريد — بالفح مط-اعة" امزة عليه ورللث، ولعته*، ولزئتة رندة لغير 
صورةورقرأ المغزل، نلكه* وُهي الولاية، نهي - بالكر - الإمرة فأما الأم• 

وتسكينالجيم بقح رالجدي" وهو ، المرأ٠١ثدي وُهو الجفنة*، وُهي السجدة' 
ورفلأنورالئمان* اشص* ورهو - ممدود الجيم مكور الجداء وجمعه - الدال 

ورعيالباء، بقح لخم" بضعة رهي و — الياء بقح والبمار" اليبمى وُهي خصمي"، 
حث،وُهو الكاف، بقح الك؛رة" وُهي الرصاص'، وأهو الغتن، بقح العيرة' 

رما٠ أالنتء، الَداء' رهع ٠ فه، ثخف الدك، فالقيم المخننر فأما ، المخل،' 
أكثزق،محن«بمحالكافؤ

رفلأنصالعآ، ئصيإ صلعت •' يقال ميله، ت أي محلثؤ* فلأن رصائ ويقال! 
ورالدجاجة*العيش' من ثان ش ورهم الإقدام، عند جريء أي؛ الئئدم* جريء 



 Tي،1وي؛ز؛"؛^^

القح،حميعآ السيف* واجفى ءينٍه* جفي وام الرجل*، شنه وامي وارالدجاج*، 
بالمنع،و٠الصتثة٠ الئتوْاا واهي الخاتم*، ثمر واهو صه* من بالأمر يأتيك واهو 

واهوظعاري، تمول؛ والعامة باليمن، مدينة ظمار، إلى منسوب ظعارى* واهذاجنغ 
الميم،بفتح يميني* مللث، واهو الشين، بقح للطائر، الذ؛ئاقاا لرص الثيل*؛ بق 

تعملالني والأداة بالألة ثئثهان يكسران وقئ الطير* و'منماة الدرجة، * ^iioواهي 
بقحالننئ* واهو النون، بفنح اقنراتي* واهو الين، بقح نكران* وافلأن بها، 

بعضهمونال والراء، الأف بفتح الأبربمم* وأهو واالثجم*، للطائر، النون 
دمنق*.واهي الراء، وفتح بكرالألف 

واهوالميم، بفتح جندك، في أي• كدا* أٌُل لم إن منكك في ُأزا وتقول 
الجيمبقح المدنة* واهي ويمدون، الدال يكرون وآحرون مقصور، الهتدبا* 
الضاد.بقح واضمتيه* الوادي* ضمة على وانزلنا 

تفتحهوالياهة مكسورأ، حاء ها باب: -  ١٨
واضمتيه*الوادي* ضمة على وانزلنا والإئفحة*، والدهليز، اهوالسرداب، 

الدال،بكر االصمدع* وهو الإطريه*، واهي بالكسر، إبردة* واأصابته الضاد، بكسر 
لئالل فيهما، الواو بكسر منوص* و'ئمر ندود* واطعام 

أرىأحجريندودأ•سومذللاح_وليآ ئدأطعمني - ٢ ٠ ٠ 
لهاحالمت، عزضه، مجن أمكنك ند أي؛ _ الراء بكسر لك<* معرض الأمر اهدا 

بكسرو٠الJيياج* الديوان* واهو تحؤج، الني الأيمان يريد - الراء بكر بالمختجات* 
النونبكر 'الننبان* وهو بالكر، الثلاثة هده بالكر، وركنزى* فيهما، الدال 

أرضالث،*؟محقي واكم بكرالنون. واهيابسرمذنب* جت،، مصدرن— السين ومكون 
بكرالمغزل* صنارة واهي بالكر، أيضأ البهلن* وامنير الثرب، محن حنلها أي• 

دهر-بن صعب بن لزرارة الجوالتمي به ن، ١١
حول.،« JLtأتى ما والحولي؛ رديء، تمر ■ الل-نل ، ٢١



٢٤٧متد والعامة مكسورأ جاء عا باب؛ . ١٨

يفتح.ولا الكسر والوجه - بالضم ا االأقل ويقال بالكسر، الإبل* وُءو الصاد، 
و»المننحه«و»المدئ« و»الممف» وءالمكننة• اثزية*، واهي 
تحته.ترصع لأنها - بالماد - الصيغ من و1\ب1توة 

و،رالمثثة،و،رالمظثة، تحته، توضع لأنها الحد، من اال٠حد٥ا١ وكذلك 
>فيهن المم يكسر والالمهلهرةأا 

.وامضع، للإشنى، وايحرز* وابجر*، امشيرا، أيفأ ثنتمل ومما 
.؛ذلإُ شر وائثله ، الماء* و،رجزتن اال٠شتتا وهي 

ور١هذام؛رق، ويقال الهلريق* مفرق في له و٠نعد٠تv نحمل،، فلأن على واليي 
قدمك،.موطيء 

الميمبكر يرثذ* الأمر هذا في وُلي اايبُ' وُثرمح الهلائر*، منسر واهو 
ء؛هن•

بكر— الأحبار من حير* وافلأن ، جر؛ جمع وهو الجيم، بكر ُجززاأ صوفا 
الباء،وكر بالهمز الثوب، زئبر 'وهو — الكر والأجود بفتحها، يقال وند الحاء، 

ثزبرأدُثوب ئربق، درهم يقال ولا مزمحاُ وادرهم وكرالماء، بالهمز واالربق* 
■أي - الجيم بكر الأمر، جملغ واهيا الزبر، من بفتحها، وامزأبر* - الباء بكر 

.حنلته 

ؤيقالبالفح، لقاءه يقال ولا واحدة، لقاءه فلاتآ و|لقت عه الئن و|الئزع، 
مكورة— للطائر ءالحدأة، وهي الجيم، بكر ءالجثازة، وهي واحده،، القيه أيصأ 
اهوو مصك، يقال ولا للشديد، مصك، احمل و ٠الإذحر،، وهو — مهموزة الحاء 

وءالبطيح*عنله، يقال ولا الرأس، في تجعل الش الغنله* واهي بالكر، الجناب، 
جدأ.يقال ولا جدأ، واهوجاهل وابصزحنيفا،، الباء، بكر 

مثائلة،ولا مقدمه يقال ولا _ بالكسر المقاتلة، وءهم الجيش،، مقدمه وقه،وْ 
وهيمقارب، يقال ولا مئاربء امتاغ ، يوثالئ، يقال ولا كدا، يكون أن و٠يوشك 



^ليانِ_A؛؛ 

٠تفتح ولا - الزاي بكسر ®الرئفييجه® 
بالكمارالجد عذاتلنآ ( *ljالدعاء في وتقول الواو، بكسر الممدشُ وُلمأت 

الجري*وءالمك و٠الضيل* المنيل* و*هو لاحق، بمض - الحاء بكسر ملحي* 
.ار'ب\مه وانمزة وُالررنخ*، ، لإريان٠و٠ايبثv٠واالميث٠، 

تضمهوالعامة مفتوحا، حاء ما باب: . ١٩

القاف،بفتح *قبولا* الشيء بك بالفتح، الدلو* وأعرئوْ االمنئوة*، هي 
درهموهو الميم، بقح أرالمنوصى* وهو النفس، بك إذا حننء ُربود فلأن وعلى 

اليمن،نلوق إلى تسسب وأحبه السين، بقح *ّنلرنيإ* وكلب السين، بفُح *مسوق* 
ااالكت*رصهااسن ولهس الحصوصتهاا يه ذلك و٠عاJتا الشين، بقح المرأة* *شنف وهو 
وءالثنوئ*و٠المور* *القنوط* وهو المم، شح الأنامل واحدة *الأننله* هى 

•أواثلها بفتح و*ااوجوراا 
*الكونج*،وهو المم، يفتح معاقر، إلى متسوب *ننانرؤ* ونوب 
والجمعالأرنحن* *ثحوم وهي شللا، ثسل بالفح يدْ* *نلث وتقول وُالجورب*، 

—بالضم — اتخومء يقولون المرسن وسمعتح الشيباتى، عمرو أبو حكاها تخم، 
الأصمعيأنشد ئحم، واحدها ويرون جمح، أنها إلمح، يذهبون 

اوأىصذو ١^—وم م' ظن!ف ظلئوذا لا ١^ م -يا  ٢٠١
و*الشتوط*.االنشوط٠ وهو بالفتح، ورالروسم* *الروشم* وهو بالضم، 

•أس أي بن صرئ محس لأبي الجوالتقي ب  ٢١١
لكمليس ما الأرض من فتأحدوا حدودكم تتعدوا لا بني يا يقول! له. دواء لا داء العمال! )٢( 

تفارقكم.فلا بكم تتعلق عقوبة فإن 



٢٤٩تكسر، والعامة مقوما جاء ما باب: . ٢١

تفتحهوانمامة مضمومأ، جاء ما باب: ٠ ٢ ٠
-الأولى الدال بضم ٠اجدد٠ ثياب وص أوله، بضم طلاوءا وجبه ُعلى مال؛ 

جلدالحال ؤو؛ى وجل• عز افه تال الهلراتق• الجدد إنما - بفتحها - جدد يقال ولا 
لصالبياض، ومحو - الحاء بفم ارحوارؤ* ينق ومحيا طرائق، أي؛ بيصهل١، 
الشيءوآعْليته الشيء، من ارتثع مجا وص تفتحها، والعامة - الباء بضم ااالجنثاJة، 

ومرثآليل، وجمعه وُدؤلولُ وامايته،، ائئاوة وءدْ دئعة،، ا١دإعه 
الرأس،وادوارْ، االتواءةا، ومحي المكاذا، امكقث،ي وطال العلة، في رالتكمز، 

إذا- الراء وتشديد الخاء بقح - والحروب االحنئوب* ومحو باللحم ويلغت، 
يقالولا والرجل، اليد في رالثموق، ومحي الحرثوب،، يقال ولا الون، حدفت، 
؛لث،ااف ارثي زيد أبي وعن عنتي'، رصج، وجعلته الدابة، نوائم في إلا الشقاق 
ولاحدث• وما ندم  ١٠٠منه وأحدثي إرنافآ، وارسلث، ومiقآ، رئقأ ا عالك وارعى 

•الزاي بضم الرارءا 'مرزبان ومحو الكلام، هذا في إلأ شيء في حدث يضم 

تكسرهوالعامة مضمومأ، جاء ما .باب: ٢١
تتقول ذللث،، وغير والنزل الشطرنج *لغيه• وص بالضم، الئلمل• اهو تقول 

فمثل- بالكر اللنثة فأما واحدة• لنية 'لعبت، وتقول اللنبة، هذء س أمغ حتى آئثد 
وصالجلسة، حن هو ت تقول كما الثنية، حن هر تقول والنكبة، الجلنة 

وراضانء.،الثنية• 

دكزيتؤت يقال إنما يكر، ولا قال; - بالضم - يكر• على فلأن 'جاء الفراء! 
الفاء.بضم االمنطاط٠ وهو لغتان، هما نالI يجيزهما، عبيدة وأبو ذكرا، الشيء 

الجمعلجمع وجريان، جرب مثل مصير، جمع ومحو الميم، بضم ورالننزان• 

.١^٧٢نا>; سورة )١( 



-ضمسن•ا.مماب: ٢٥٠

وهذهاناء، ضم ءالثزتون® وص والراء، الجيم يضم القميص، اا-منان وص ضارين، 
ومالنون، يضم رئصار، لدح وهدا الميم، يكر معوجة يقال ولا امعوجة، عما 

اليد،»ظقئ وص ود3اق، ودتيق زطزال محلويل مثل رتيق، يمض - الراء بضم »الئداق« 
ظفئ.يقال ولا بالضم- 

تضمهوالعامة مكسورا، حاء ها -باب؛  ٢٢

مصدرلأنه الصاد، يكسر ذلك، رفعلتؤ الخاء، يكر رالخواذ، اص 
ولا— بالكسر ،الئواك، وص ثماص، يقال ولا ،ثماص، فيه ودابة يالأمر، صارحت، 

فينحن ت ويقال أولهما، يضم ولا بالكسر، وثهريز، امهريز وتمر التواق، يقال 
مملا.يدهس، ولم وعنوأ علاء الرجل ذهب • ليقال ، ُالذل، في وهم ®العلو، 

ُْ العينبكسر فعلت على جاء ها -باب:  ٢٣
بفتحهاهعإلت< على تقوله والعامة 

الفم،يجمح الأكل والحصم؛ حضس،، مثل ئئضمه، الشعير، الدابة ®يضمت، 
الماء،واجرعت، وازردتهاُ اللقمة، وايلنث، والحنته،، والعمته، الطعام، وألقمت، 

باللغتين.وحدهاهده وا-مء.تإه 

فركآ،ئفركه روجها، المرأة وأقركن، السقوف،،، وأتفمت١ القميحة، وألمحتا 
وأصدئثشركآ، أشزكه أمره، ر الرجل شركت، وأقد رجل.مئك، وص أبغضته، إذا 
ئيألججت، وأني ونهكة ئهكآ تنهكه الحمى، أئهكته وقد، ويررت؛، يمينلث، في 

الشراب،،،مصصت، وأقد مصمآ، أمص الصيبة فى مففتا، وأقل لجاجة،، 
الرجلمجن وأنشمتح نشفآ، الماء، الأرقى نشمت، ورقد تئما٠، أشه المرأة فم واكم.ت، 

مثله.نشوةI منه، وأثشيت، ئشقآ، ريحآطيبة، 

وأشهست،بشاشة، أبس بفلان، وأبثئن< لثآ، أللمر وُلببت بلهأٌ أبله و'ابلهئ 



٢٥١المن شع فعلت، ض جاء عا ت باب - ٢٠

ثادأ، JjCiالتيء، وائمي وودادأ، ودأ كدا* يكون لو واويين سيوة، أنهاه ذلك؛ 
فأتت^^^،٠ واصدنق صرما، شرم المارا واصرمت كدا، تثكل الشيءا وانكد 
م•

العينبفتح معلن، على حاء ها باب؛ > ٢٤
بكسرهافعنت، على تقوله والعامة 

ك1لت«و٠تد الأم على و»-مصت نكولأ*، ^؛؛ ١٠الأم عن اكالق» 
اJو٠iإليه، نمين، إذا له: أعمد لفلان* و٠عتدت وكلألة، كلألأ أكد أءستا إذا 

واقيأعجز، الأم* عن واعجزت الماء* في وانتحت وافدعطنئ* جهدى* جهدت، 
عثثواقل أعتب، عليه* عثت واني بعبي*، فلانآ أمغت، واني المرأة®، ولدته 
جسمه*ئحل وافد وغئانآ، عليآ ئنلي القدر* واغلت وعناتآ®، عنآ ئغثي نمي، 
و٠همدت*ئغئد، النار* و٠حملت، ولغأ، تلع الإناء* في الكلث، وءولغ ثحولأ يجل 

أبووتال الأصمعي، تول هدا يأجن، أجن يقال ولا يأجن،" الماء* وُأجرآ تهمد، 
فبمعنىيكريا مهن، قاعا - المانح شح — أمه المرض' من وائمهت، نيلت،، ند زيد؛ 

•نهمت، 

العينبفتح فعلت، على حاء  ١٠باب: . ٢٠
بضمهافعنت، على تقوله والعامة 

ملتو* أممزكفالة، يه* اكمنتح يذبل، الرتحاذ* و'رذبل يجمد، الخاء* اجمد 
واءثزن،*تليلة، وعي خثر، ويقال: حثر، اللنن* خثز واتي مثله، ئتالة أئبل به* 

لغة.وثحي، ، تثح، لونه* واثحت، يضمر، واصمرالرجل* أعثر، 

الرجل®واحتم غير، لا الخرأة* واطتمث، الخث*، احمص يهولون: المريون 
•الجلم فمن حلم فأما - اللام بقح - نومه ني 



"ا_ممب:صماسن ٢٥٢

يعيرمما - العين بضم - يفغو على جاء ما باب؛ -  ٢٦
وئهدتالمرأة وكنت ارته«عاا، عينه وهمعت اات1زغاا، الشص بزعت 

ورعدتالثوب ونع ريكهن* ارجل وكهن ®ينهم*، وجهه ومهم اثهد®، 
ودر'»ئكز« الأمر عن ونكل ايلننه« الشيء وشل *ضق«، لأف »رعاو«، الماء 
ايزرْ،.وزرالقبس *يدرادرا، الحلب 

يغيرمما - العين بكسر - يقبل على جاء ما باب' -  ٢٧

الظبيةوبغمت انتحت،، وئحت ُتوحرُ ونحر الصوت، من ®تعر" فهو ئم 
٠اأمره الويب وسمرمتا اأنر0، المجيء ونريت ، ينسجن، ٠ الويب ومج اتيعم،، 
'أهرها،الحرب وهررن ®ببق®، بالثاء وئعق ®يأبق*، الغلام وابق ®تهإلن،ُ، وهلك 

ءنتر0أا،:قال 
اشوى"'ثبأوا محي ئزادم مى.تا.U ُااخث م ظن . ٢ ٢• 

Iالشاعر قال كرهته، معناه ت الحرب هزرت 

إقزياد نمي القوم بمض هر فقد —ه  ٢٠٣

يغيرهما - الهين بفتح - يفعو على جاء ما باب؛ -  ٢٨

وعسزحدمحهم، إذا *بمهنهم'، ومهنهم ®تشم® وثم ®تلج*ا وأج ®يمص® مص 

شالعرب نرصان أشهر البسي، عمو ين شداد بن عنترة م؛ ق  ٢٢نحو - )١( 
وعذوبةرئة شعره وفي يطشه، لشدة بالحالم يوصف الأولى الهلمة شعراء ومن الجاهلية، 

(.٩١; ع)ه طويلا. وعاش والغراء، داحس حرب وشهد عبلة، ععه بابنة مغرمآ وكان 
تقتأتعالى: نال، بها، للعلم )لا( نحيف نزايلكم لا أي وتزاولكم: تعدو، تردى: )٢( 

تكرهوا.نهروا: الرماح، داليوالي؛ تمتأ، لا أي يدّفاه■ تذكر 



والدابةبضمانه، اتش* وفلان عنقه وونمث عننرا، اتمثرا الأمر علي 

آ.ن(ن؛،احاءظىوفظْالمسمئسمب ٣
ولامزعو، نهو فلأنء وُزعي زف، يقال ولا موثوءة، فهي وذْاا اؤتئث تقول 

فأنا؛الثيءا ورمحيت منخؤ؛، فهو الثنوة من رن1مرا وكيلك عوزاه، ولا زنا يقال 
حثزة:ين الحارث فال عنت. يقال ولا به، محي 

اءوسبه ئننى وحطب ء أبا الأرا»_م عن وأئ_ات_ا ِ ٢ ٠ ٤ 
•بأمري ولبمن ملأن، ليس ت نلت أمرت فإذا 

الكمنغ؛نال ثجتئائي، JJقات ويقال قجت، يقال ولا وأنتجتاثادة* 
الأزيد؟؟را،ض ذنزث ض للئابمن: الئذنز زناد -  ٢٠٥

•منتح I يقال ولا نوج، مي حملها، استبان إذا ا اأسجت ت ويقال 
فآناارعي،ورارعين، ووزوعآ، ولوعآ نواء، به، وراوزعت بالأمر؛ وراولعئ 

المصيبة،عند واثدنئ واوكنق،، الح، في واوصنت، ئزاتمه، وارعدت 
ؤيقال:الكاثي: قال ، ^^١٢٢الذي وحل: عز انذ نال الزجدر، ورثهث 
وبهث•بهث، 

غيره.أو غضب من نزعي كان إذا نهزع، فهو الزجل• ورامغ ند؛• في ورنفط 
ورعمعليه، وعس المريض• على وراعس واانيز•، الهلال،، وراهد 

الهلأن،ءرانس.

مدمرْيلمس أن وهو أش؟ أم جنينها أذكر لينظر• الناتة حياء ش يده يدحل الذي ت المدمر )١( 
والكاهلانمق والمدمر: أش، أنه عالم غليفلآ يكن لم وإن ذكر، انه عالم غلظآ كان فإن 
•الأمر لانقلاب صربه مثل وهذا الأذن. وراء الناشز الطم وهو الذقري؛ إلى حوله وما 

.١٢٥٨^القرة: سورة )٢( 



فيهويزاد منه ينقص ما باب؛ - ٣ ٠
بغيرهحروفه بعض ويبدل 

أدريلا قارصي، هو الأصمعي! قال الين، وكر بالجيم ا١الئتجيناا هو 
وهوثائزة، قال! ولا واالقازوزة® ااالقائووةاا وهي ١^^،، فأقول؛ أقوله، كيم، 

ءرئرأ،تسميه والعامة ئوائلر، وجمعه له، كمي لا الذي القميص باللام، *المنقل® 
وهي»اوالوعة«.

الئليمة،للطيعة؛ ؤيقال تعاليم، ض لا طيعته أي؛ بنليمته® وائلأف 
شتانيقال؛ ولا — النون بنصي، هما® ما *ثتال ويمال أموي، حشي، — بالياء و*الشيزى® 

الأعثى؛قال بينهما، ما 

ابرجأحي حثاذ ؤثوم كورها عر يومي ما سال —  ٢٠٦
الأب،;قول وليس 

هالندى في الي1تن ثن نا لئتاف _ءأي ٢ ٠ ٧ 
ياوأصله'وشلث، حزوجأ® ذا واصعالأ *ونكان® قوللث، بمنزلة واسال* بحجة، 

وبعضنال؛ كوة، يقال؛ ولا الشءا في وائأم، حزوجأ*، ذا وانئ حروجاُ 
اتنوقء.يمول؛ العربح 

قيلومنه الاستخراج، الاحتماء إنما ااحتمنت،® يمال ولا فلأن، مى واامشحمنت، 
•، الغسهلمن ؤونثتلحنوذ ت وحل عز اض فال ، محمم-، اائثاش؛ 

عرامت،هذب ؤهنا وجل؛ عز اش قال مالح، يقال؛ ولا يلح، ماء هذا ويقال،• 

ينوالأعز صلتم يريد ت وتمامه الرتي، ربيعة أسامة لأيي البيت هدا صدر الجوالتقي ي، ن)١( 

.١ ١^٨• اكاء;ّورة )٢( 



٢٥٥غره حوري بعض ليدل ب لعناد  ٠٠٠ينغص عا ت باب - ٣ ٠

نالحيقال؛ ولا وننلوح*، ملح انعك رمال؛ ،، اج1جهر منح ا وثان ثراق ناع 
بحجة!وليس ءذاiرل٢،، نال وند قال؛ 

اوالطرئالمالح ا ثطعنهيصريأ ئزوجت بصرئأ س ٢ ٠ ٨ 
رأس®س كلامك عا، اأعد ويقال؛ قمور، يقال؛ ولا امنمورا سمك، وهو 

الدر-من ت يقال دلا 
جبأ•الرأس دس رأس س نيين أبو ثال 

رأسعلى تقل- ولا أمرك، رئاس على أنت وتقول• قائمه، الشف® وررئاس 
نهم.يقال ولا العلعام، س اننهوم® ورجل أمرك، 

.العرنة يوم هدا يقال ولا - حف0 غير - هدا يا اءت3ئ• يوم وهدا 
الأصمعي،رواه هكاوا ؤينوظ مفلآ، يمثل المتت ناظ، أ3د ويقال؛ 

.,..لأمحةيس., ّ
الماءيقتض إنما ثاصث، يقال ولا غيره، وحكاه ئقه، ثاظت، يقال ولا قال؛ 

أيضأ؛الأصمعي وأنثي والدهع، 
وث—رويريطة و حنوى ئإي عله ميظ أ0 النمس كادت، - ٢ ١ ٠ 

كاد.مع بأن وجاء النمس، فيكر 
ولاوثمالأ، يمينآ بهم حد أي• يهم® وُذايم بآصحابلث،®، مى انأ ؤيقال؛ 

يقالتثاسبهم•
الشاعر؛قال مصانه، ويا مصال يا هو إنما حطآ، ماصارا| |تا وقولهم 

.١^٢١ظ>: ّورة )١( 
صحنغة ض من رجل معه وس مكة، إر إبله ؟كري وكان نجم، بتي من رجل عذانر )٢( 

سميينلزوجته الحفي وكان تعفر، اسمها وكان وزوجته، هو يرتمه بعيرأ الصرة أهل 
(.٢٩٦ج)الأسارتا. هذه نقال بهما يزجر القفي فتزل 



م_ممب:مماسن ٢٥٦

فنضئإلأ3فلفبماا،طرنا نزق >ث -;، piئإذ-م -  ١٢١
نانةمن تنزب الذي اللض ا إنأمه، بفن يقال ولا أمه؛ بلبان أحو0 ؛عو وتقول 

الأعثى:قال البهاتم، ص غترما أو شاة أو 
ئمم_ئثرآ،لا >ض ذاج إنخم' تقانثا ١؛ نذي ؤان ر'مض -  ٢١٢

الأسود:أبو وتال 

تكان4اصشآنن أخانا نأيت ثإم الخو'اة، .ذعاشز-مبجا٢١٣
امثلأمهتهانه_اأح_ومه إناأوفنهُند-إلأخه

يقالولا ، ٤۶والواحد القصب، فيها مأمد0ا زنة اهذ، وتقول: 
>دة.

الجلنةمثل والكيله هذين؟ ش أتجمع أي: كيالة؛؟ ذنوء' »أحثفآ وتقول: 
وهو١^^١!(، يقال ولا وُالمبون، و*المبان؛ ورالأوبون؛ *الأربان، وهو والرتمة، 

ولا»الؤرذاق، وهو للجرحى، و»القنذن؛ واالئناثر'د؛، و«الثالودث،، *الثالوذ؛، 
المثمارج.العامة تسميه الذي *الثمارج؛ وهو الرنثاق، يقال 

عليهوجرت الشص عليه طلعت، بما جاء أي: والتح٠ بالئح ئلأل ورجاء 
الرباء:يذكر ذوالرمة تال الشص، والضح: الصغ، يقال ولا الرج، 

،أخضئ١٤الثنن واستماله من؛لصح كأنه وراح الأغلى محب عدا - ٢ ١ ٤ 
يقالولا رادف؛ لا دابة واهذْ قمع، يقال ولا الديلث،؛ ئوؤع *ند ؤيقال؛ 

ولاالكية، واهي غئ، يقال ولا صاح، إذا عذارأ، بمارء الشيم' غار، و*قد ردف، 

بمصان;وعنى بحضر٧<، نختت إ؛نءا، كح بعار إلا ختنت فا مختونة كانت فإن ت يقول،  ٢١)
الأعجم٠لزياد الجوالتقي ب والهت ابنها• 

الليل،داج• وبأّحم تحالفا، تقاسما؛ واحدة، وأمهما أحوان أنها يريل• نان؛ رضيعي ، ٢١
.أيا نتفرق لا أي الزمان، أصماء من عوض؛ 

الزس_،.أراد؛أح؛ها)٢( 
الراد•إر غح؛ الكهة:  ٢٤١



٢٥٧بغم، حرود بعض ويدل ب ويزاد ت بنقص عا باب؛ - ٣ '

الكنوة.يقال 
اهوت ويقال درعه، ئثر يقال ولا عنه، ألقاها أي• 'صتهء درعه ئذز اند ويقال 

ئثل.يقال ولا الصلاعه، من مفتعل وهو عليه، ثوي ٠ أي ٠ يحمله مصطك 
الطيبة.محن به محا ت يقال ولا الد_ااا من به ءما ويقال 

لبلابآ،العامة سميه الذي النبت، هو االحل؛لأبا حاتم أبو وهو يعضهم ونال 
نالحل،، ثى يقال! ، الفلباء تعتاده الذي الحلن، أنه سيبويه كتاب، فى وروي 

لبنمنها يسيل الأرض وجه على ثبسعل حضرة في عتراء جنية يعلة الحلب، ت الأصمعي 
•شيء مها يبع إذا 

عرقيقال لا كما التمنا، عن؛( يقال ولا ،، u،_3النتا، اهو الأصمعي: ونال 
الطرازني يستعملنه والماء الثمر، صمغ و٠الدودماا الأيجل، عرق ولا الأكحل 
ؤإذاودرادمء ادودم، هو إنما -؛ؤهلآ، وهو دمادما، يسميه وبعضهن دمندما، ويمينه 

محايقال: ولا يي ءما ^، ئعس للث، قيل فإذا ئعدء يي اما قالت،: تعد، للث، قيل 
عشاء.،ولا عداء يي 

كتبت،فإذا ولأم، ألفج بغير الأدميين، عن كنيت، إذا وفلانة، فلأنا القست، تقول: 
اوفروتقول الملأنة، وحلبتج الملأن، ركبت، تقول: واللام، قلته؛الألفج البهائم عن 
قولهممثل ذبان، والكثير أذية، القليل والجمح ذبابة، تقول ولا دنابآ، الثراب، في 

•مؤجرة يقال ولا والسرج، الرحل ُاحرة وهم، يربان، الكثتر وللج.ع وأغربه غراب 
حصية٠اهذه قلته الواحدة أفرديتج فإذا ثنيا، إذا حصيان، ٠هما زيد• أبر قال 

وأنثي:ألته، نلت،: أقرئت، فإذا ألتاي،، و٠٠ما 
زن—١<^وئنز حصناه طال إي( أحنه لا افه يحلست، ئد - ٢١٥

وأنثي:تخفيفه، يجوز نعل أو نعل على كان ما وكل ثم، تخفيف، وثنن 
٠الوط_، ارتجاج ألتاه ئرج •؛؛، — ٢ ١ ٦ 

,لكز يما الكير عن وكني لكبره، تحبه لا إنها ياش الرجل هدا امرأة أتسمت )١( 



^لأد1رز

حضتان.قال حني نال وعن حنثان، نال حمية قال نن ت الأصمعي نال 
القومآخر جاء إذا إخريأُ فلأن وأجاء دبريأ، فلأن ُجاء زيد• أبو نال 

مطأ.

فرسوكذلك مثعال، مثال على الناس يبغضه مثناءا 'رجز عتيدة• أبي دعن 
.مثنآ تقول والعامة ، مئثاء 

تسوى.لا يقال ولا ، درعمأ( الثيء هذا ساوي الأ ت وتقول 
وزنتهولا سال، يوزن محو تقول ولا ُكازا، و'أزست4ا بمال'، يرن اعو وتقول! 

.بكذا

قالالغاية، والندى؛ البصر، مد يقال ولا المر(، مدى مني رهو وتقول؛ 
؛اشمف١١٢

الفت_الرآ،علبجا الأ;نار ندى ئشات أمج ثان، ثاث - ٢  ١٧
يرادؤإنما والأحمر، الأسود أتاني والممؤع والأبتض" الأسود ®أتاني ويقولون 

•وعجنهم عربهم الناما جميع أتاني 
ولارديثة كلمة أي؛ بثضاءا ولا سوداء علإ رد فما فلانآ اكلمت، ويقال؛ 

حسنة،

آكلييقال إنما ح3لأ، وهو ، جد.ى( س كدا موضع احكني ؛ ويقولون 
٠فحممه 

.المثت، تصر سى قل• يقال؛ إنما حتلآ، وهو مره( المئئ انى ويقولون؛ 

الطينة،ي الجمحي شاعر، يم ين حمر ين اكحغا ؛ —٠  ١٣"نحو - . . . )١( 
ع)ه؛٠ حرنا، ؛،حيويته تثبيب له الرمة، لدى معاصرأ وكان الإسلاميين، من العامرة 

ينلعمرو المن، هذا الجوالقي نم، وند متهاء• المر؛ وما-ى مشهور، نرس ت أعوج ، ٢١
المس.بب ين أموي 



٢٥٩بض• حرونه بمص ليدل ب دثزاد ت يتمص ُا • باب - ٣ *

وأمالكدا، أنز فلأو؛ I يقال إنما حطأ، وم لكداء ننتأبل افلأن • ؤيقولون 
الشاعر:تال الإعالت، يأحاز الذي نهو المتأهل 

اد\ا،نمن أنقمت الذي إف وانثأبلي -لأَ، ٢١٨
مختلط،إ أي ملح، سكران محو إنما حطآ، ومحو ملطخ* اسكران ؤيقولون: 

احتلط.أي: أمرم، عليهم التح يقال: ومنه 
عرفهوزن  Jiiنوللئ،: من وننحمد، ئومث مؤغ والموثخندا اتور ؤيقرلون: 

•دناأقرئ 
سمم.كمايقالل علينا، إنمامحويتندى ومحوح3لأ، علينا٠ يندى افلأن ؤيقولون: 

•أنت اش ميل في يقال: إنما حطأ، ومحو ءليلث،اا اش سيل افي • ؤيقولون 
ماالكلام إنما وجه، محنا محا للحساب وليس حسابي* في ذاك يكن *لم ويقولون 

يجعلمن ومنهم •صبالأ، الأمر حث يقال؛ ظني، في أي؛ جنباني، في ذاك كان 
حسابي،,ش ذللث، اماكان يقال: أن هداونديجوزعلى مجصدرألحسنت،، الحناب 

الكي.الدواء هوآحر إنما حْلأ، ومحو الكىُ الداء *آحر ؤيقولون؛ 
الدي،لم تأكل لا أنها إلى يذمون ثدبيها* تأكل ولا الم، *تجؤع ؤيقولون؛ 

؟الأحر ذللث، على فتأحد ثنتزصع لا أي: ثوييها، تأكل ولا محو ؤإنما 
بهامحو ؤإنما العمان، إلى يدمحبون يبمته، بها وكدا كاوا فعلمته ءإن ويقولون: 

فيهانوم؛ وتال فحذفوا، الحنله، ونعمتإ يريدون الوهم،، في - ياكاء - ؤنعمتا 
العيم.مجن — المم وتسكين العن يكر _ ونعمت، 

حطة.اؤإنماهي حطبة رأسه افي ؤيقولون: 
الكتيبة.والخضراء حماعتهم، يريدون حضزاءمحم• اش ءأباد ؤيقولون: 

الأصمعي:قال وحيرهم، عصارتهم أي: عضراءمحم، محي إنما الأصمعي: قال 

المذ.اءبؤ.الشممحم ومحو إهالة ى انخل. أي استأهلي: )١( 



محاب: ٠٣ ٢٦٠

.عضراء ني بر0 أنط ت يقال ، حضراء طينت الغضراء وأصل 

الإنسان،مقام عند القد أن إر يدهجون الحافرء عند االنمد • ؤيقولون 
نالكلمة، أول عند أي• ال>امةاا عند ااقمد هو ؤإنما الحافر، ههنا القدم ويجعلون 

يثرهمارس أُرنا، أدل *ي أي■- ، ١^٠^١١في ^١^ وجدت عز اف ونول 
قال:دأنا، مها لأي يذهب، هذا فإلى الأرص 

اروعه تفمى اش اد تنوثنت، صلع عإى أحانرة —  ٢١٩
.والصبا؟!الغزل س شبابي •في عليه كط U إلى لأل: كأنه 

فعلتر،نما ذنب لكر يكون ولا يريدون ينب، وحلاق كدا 'انعي ■ ييهولون 
لاتذم.أي؛ دم، اوحلاق والممؤع 

فعلحين • ويتوهمونه وكذا؛ كذا صنعت، كذا فلأن نعد أف امعدى ويقولون• 
كذا*.فعلت حى كذا ثني أن قدا اما الكلمة أصل ؤإنما كذا، فلأن 

•والركض الرجل، الراكض إنما حْلأ، وهو والصس، الدابه ُركص ويقولون؛ 
.فعداالفرس ركصئ ويقال: ليعدو، عليه الرجل تحريكلث، 

٠حلنت، هو ؤإنما أرءلال* عثزة الشاة احلثب ؤيقولون: 
تدينفهو دان وند الدين، من عليه ما كثر إذا دائن، رجل يقال الأصمعي: قال 

يقال:ولأكن الدين، عليه كثر إذا مديون ولا مدين فهو دين الدين من يقال ولا دبمآ، 
بالدينأ-محو إذا - مشددا - الرحل آدان ويقال: الناس، له دان إذا ٌبين فهو الللث، ؛محأ 
مدان.فهو 

وراشحىلتانثلث،، تل لا تقول: والخامة لشانثلث،* أبا لا ذاك *اسل ؤيقولون 
يكونولا جنع، جماعة والأجمع: و\لجئبكمه 'ئوموا امنحي، يقال ولا الكتاب،* 

يجيزها.وغيره بأجمعكم، 

الأيةت النازعات سورة )١( 



اريغم،صفة بحرف عابمدى باب؛ - ٣ ١

أنوالصواب جماعة، الثغلة لأن حطأ، وذلكر نفنأ* رأنت العامة وتهول، 
الثغلة.من أنت تهولر! 

الشاعر؛؛ا)، عد، تقول؛ والعوام النعل، زجر *عدس' 

والمرضالجمار يس المح، عنى عدض على برني، حملق إدا -  ٠٢٢
*■^^١، ونى عرا نى أبالي، ما ن* 

لبغك؛الحن؛رىرأ، مثؤغ ابن وتال، بزجره، نماه بغل، على ت أتم، 
طلييثحمليس وندا ئجرت، إمارْ عنك لعثاي ما عدض -  ٢٢١

نومالملولة إنما حطأ، وذلك، الملولة، تقول، والعامة ^٠ ٠١١في الاقالث 'سألت4 
النهار.نصف 

شوار0 وكحث •ثبج، إلى مشرب لأنه أثجاتي يقال ولا شجاني٠ كساء ١١
وممحاتي•ثظراني، مخرج حرج لأنه الب 

الشاعر؛نال، الدرتاق• واهو باح، ينال، ولا أح* وُرجل 
عظامي-لااي ثىنة آآآ-نكيبجا;م:ان

حندئوش.يقال، ولا معزب، نطي وهو 

تعديهلا والعامة أوبغيره، صفة بحرف يعيى ما -باب؛  ٣١
تعديهوالعاهة يعدى أولا 

إلامفروح، مال، ولا الشيء، أنزحني مال،؛ لأنه مفرح* بذاك ٌثرُع، ُما ينال• 

٠سلاحه ببرته! يريد ( ١ ) 
نبالةأهل من عزل، شاعر عثمان أيو الحميري، ربيعة بن زياد بن يزيد  ٠٠٠ ٦٩— . . . )٢( 

علىوفد مد، وله مقدعآ، هجاءآ وكان بالمرة، واصتقر اليمن( يلي مما بالحجاز )ترية 
(.١٨٣ص)د• ان إلى الكوفة مكن ئم الشام إلى انممل فأكرمه، الحكم بن رران 

مقل.أيي بن كيم الجوامح، ئال كما والمن الخم• أساء من الدرياتة: )٣( 





٢٦٣اضعفهما الأس اتل كان ب ماجاء باب: -  ٣٣

عاوثس أحث—اف بال علذ وهل زنبمه يساق بمو دعثرثتى - ٢٢٥
تالمتلمس وتال 

بجرماأف إلأباكرم أحيلذثرى وجاد، أمي يموني -  ٢٢٦
وىاتيااىالأ.ممرآ،:

نلأ؟رىيا: لاقان ضان نأى مثك .انك ; iSءض -  ٢٢٧

منهبالواحد تتكلم والعامة مثنى، به يتكلم ها -باب؛  ٣٢
الفرد،هنا عا الزوج لأن نعالء، أزوج يقال ولا ذ*ُالُ زوجي 'اشتريت يقال 

ولايقص ولا مئراض يقال ولا ورجلمين* و'يمنين* مقراصن* ااشتريت ؤيقال 
التوأمإنما ئوأم، يقال ولا بموأنين* المرأة واجاءت ئوأمازا أخوان اهما ويقال جلم، 

أحدهما.

آصنفهماالناس استعمل لغتان فيه خاء ما -باب:  ٣٣
إذاالشيءا اثحل ويقولون أجود أئقم فأنا ومنت عاليه®، ءرمنت، يقولون: 

أحود•ونمل جس، 
ونبلهمالأمر٠ أنملهم ؤيهولون؛ أجود، ولهمهم الأمرء أدهمهم ت ويقولون 

.أجود 

ؤيقولونأجود، وحدقا وعترْ، القر١ن٠ العلام ويقولون' 

ثنعام بمي من كعب، بن شداد بن الرحال بن اث تمد بتت لير ى  ٨٠-نحو •••)١( 
روطقتها الحمير ين توبة •ع يأحبارما اشتهرت جميلة، ذكية فصيحة شاعرة صعصعة، 

(.٢٤٩؛ ع)ه مهاجاة. الجعدي النايغة وبين بينها وكانت ، الخنساء طيقة تالي الشعر 
تتوله عليه وترد الجعدي النابغة تهجو )٢، 

ا:ألأءس1ونىوملأله
ج)آ"م(.وتكن. لتقر النحل عليها نزا إذا الأش الفرس يه تزم زجر' وهلا• هلا 



تترمالألانمآ.كظب: ٢٦٤

iSJSjjاربك ؤيقولون أجود، أعوي وعريت اعويتء ومولون أجود، وصنلت 
يغد،انمي ؤيقولون ألخن،، فأنا أجود، ولخبمث الغبمث*، ؤيقولون أجود، 
•أركن ركنت والأجود الأمر* إلى ررثئ ويقولون أجود، ينمد ومحني 

رعصمت،ويقولون أمس، مسنت، والأجود أثس*، انسحت • ؤيقولون 
ويقولونايجحترا، والأجود اتجخت،* ويقولون عصمتر، والأجود باللقمةا، 
ينحمط،فلحس، والأجود لوته* اثحمح ويقولون جرهمتخ، والأجود الماءا اجرعت، 
أصنع،أن عسست، اما ويئولون يزعما، رعما والأجود الرجل* ارعما ؤيقولون 
اندويقولون مد، ند والأجود الشيء٠ ند اند ؤيقولون عننتؤ، مجا والأجود 
والأجودالمرأءا اطهزت ويقولون أمحس، فأنا ضننت، والأجود أصى' فأن صنت* 
والأجودشاربه* اطر ؤيقولون ينحن، نحن والأجود الماء* وُنحن يطهر، طهرت 

عزبآ.والأجود عنبرا نهم ٠أصابه ويقولون شاربه، طر 
ساكنة،حفر والأجود حفرا ابفيه ويقولون الئنع، والأجود االئنع* ويقولون 

حبر•والأجود أجرأ للمالم ؤيقولون 
علىوالأجود ذكر* عر مش *أنت ويقولون صقر، والأجود *بعر* ؤيقولوزن 

ا؛نعاؤيقولون الثرق، على والأجود الثزق٠ على يد0 اقطعت، ؤيقولون ذم، 
حسنوافلأن نطع، والأجود وريطع* صلع، والأجود واصلع* ننع، والأجود 
والجوارأجود-الجوار* 

يعرفجلا والكسار أجود، والنشوة والعنوة بالفح، ،اوطأته ويقولون 
زسة.والأجود ارست، ؤيقولون فيها، الفتح 

والأجودو٠كال٠ة٠ قبلة، والأجود و٠^طنة٠ حصبة، والأجود احنبة، ؤيقولون 
وامند0اصبنة، والأجود الزجل* واصثه نقلة، والأجود الناص* وامحمله كلمة، 

إبنة.والأجود و٠لثة٠ معدة، والأجود 

مثعة،والأجود شة، في وا٠و اللهجة والأجود اللهجة* فمنح *عو ويقولون 



٢٦٥اضعفهما الناس اصتممل لغتان ماحاءب باب؛ -  ٣٣

ودجاج.دجاجة والأجود وادجاجا١ ادجاجهء ويقولون 
خوان،والأجود اخوان* ويقولون سداي، والأجود عوزُ ثن انداد ؤيقولون 

أجود.والوثاث رالوثاث، رمولون نوامي، ما والأجود بكذا* إلا رما ويقولون 
والأجوداصئط.! للولد ؤيقولون عواو، والأجود عوارأ بالثوب 'ما ليقولون 

والأجودكداء على دلالتك اما ويقولون الجنازة، والأجود ويقولون نمهل، 
والأجودطلاوة• رعاليه ؤيقولون الحفارة، والأجود ؛الحفاوة، ويقولون دلألتلث،، ما 

؛الزامكر،ويقولون و؛ننقاةا امزثاة، والأجود وامنقاة، امزناة، ؤيقولون طلاوة، 
رامك،.والأجود الق،، من لضرب 

اطتمة،ؤيقولون الباء، بكر الأنيعاء والأجود الأزتعاء، ايوم ويقولون 
ؤيقولونأزل، والأجود ومولون؛برلع، أجود، — العناء بكر — وطثمسة وطثفة، 
؛الحصاد،ويقولون أجود والرصاص ويقولون؛الزصاصء أجود والرصلع ُالرص؛عُ 
الشعر،ءثصاص ويقولون أجود، والنوار المرأة، ءموار ويقولون أجود، والحصاد 
ءنصهحتك،ويقولون أجود، الخاتم وئص الخاتم* ُنمر، ؤيقولون أجود، وئناص 

ليتعالىؤاأئكمإ اض نال للت،، وشكريتح لت، لستا نصمحوالأجود وثكرتلث،* 
الأخرى:اللغة النابغة»ى تال ؤو١مح أسمه: عز وقال ولوالدتكهل١،، 

وناتلمح،لدنهم ثجح يلم رنرلي،، يثبمأ..ا فنم عرف بمب، شحث -  ٢٢٨
ويقولونإي، بهلرح فلأن، جاء والأجود فلأن* جاء إذ كيلك، نحن *تثا ويقولون 

ومنهالواو، الحرن، أصل لأن أحول، والأجود الحيلة، من فلأن، من أحيل رفلأن 
أ-حتلإيقال! وقد ياء، للكرة وئلبت، الواو، الحيلة في الياء وأصل والقوة، الحول 

اكا؛تا،واللازب! لازب، والأجود لازم* ؛صرتة ويقولون رديثة، وهم، فلأن، من 
والأجودالرجل* زوجة ُمحذْ للمراة ؤيقولون ٢ لأزمح،هر طين قن' • تعالمح، اش أال٠ 

.١ ٤ الأية لقمان صورة 
الآةآأ.الأءراف:سورة 
.الآةااااماُات:ّورة



ييزللل 

آدم^يا لجذ* عر ينال رذجكهل١، علتك ^١٠٠^ ت تعالى اش قال الرجل، رنج 
الفرزدق:قال نليالة، وزوجة وروجك أنق انئن 

النيىأند !لى كناع ززض شد بمي الدي ا<؟آ-نإل 
الاأغة؛تال آيفأ، دئيآ ؤبمال: أجود، ودنيآ دثئ* عمى ابن 'مؤ ييقولون 

قابعنئ أنهم بنوم أولتك عام وعنرونن دنآ بوعمه -  ٠٢٣
•أجود - بالميم - وانقع لويه' ُآلى ليقولون 

الناسأسماء من يض ما باب: -  ٣٤
يكر،ولا الظاء، مفتوح اظنيازا وهو يفح، ولا الهاء، مكن ُونبُ هو 

وعريفتح، ولا الكاف،، بكسر اركنرى؛ا وهو يقم، ولا العض، بفتح رعلوان* وهو 
ولااليتين* الخبئ جهثة واعني وحدْ، الأصمعي قول الدال بفتح الكلي* الحية 
يقولحالي بن ثرة سمعت، مكيا ا لصت يخت، اهو الأصمعي. حفثة ولا جفينة يعرف 
بقحالتجول، أي بن واعاصم الزاي، يكر المهرم* ُابو وهو ال، الممن لغيره 
واشزحبيل،بكرالميم، وعو*أبوثجلز* واللام، بالألف العروبة* أي ورأبن النون، 

تلتؤ:ننق فإذا البل، ولد عن لأنهم اياء، بكر ٠الحبطارت٠٠ وهم 
القاري*عجي ُا؛ن وم اللام، بفتح الجفدى* اا؛ن وهو اياء، فنمت ج؟مح' 

نخشإلى منوبؤ الئغتتي، انلأن وهو يضاف، ولا الثار، إلى متوبح بالتنوين، 
بفتحءالجلودي، وهو يضم، ولا بالفتح، صثارة، بن اعامر وهو أو؛لل.، باليمن ميلة 

بإفريقته.قرية وأحمها جلود، إلى منسوبا الجيم، 

وقالثموءلبالهمز، العجاج، بن ارؤ؛ه وهو يفتح، ولا أوله، بضم وانرانصة، 
بالهمز،وارقاب،، بالهمز، لؤئ« بن واعام بالهمز، ورأبوجزء* بالهمز، عادياء• بن 

.٣٧٠٠١١الأحزاب،: ّررة )١( 
.٣٥الآة او؛زة:مرر؛ )٢( 
بولها.يطالجؤ ويتملها: الأنلأ، فيه تكثر موصع الشرى؛ )٣( 



٢٦٧البلاد اسطء س يخر ئ باب: -  ٣٠

ولااش« -كثي انو زمم واطقءا، ذوءَةاا راو انهار وهو إنافء، بن واهلأل 
اش.عائد يقال 

وانوهب،النون، وكسر بالضم واممحف، عنش، بتر يقال ولا عائش، وابتو 
واذبيان•،اذسانء ويقال الحئ، إلى ب كأنه والراء- الياء مندد وا-ميا بالفح، 

القيس،عيد لي وءالديل* حنيقة ني و٠الاقولا بألف وقءاسةأ ألفج، بلا ازتطئأ وهي 
الدولي.الأسود أبو نست، ؤإليهم كنانة، من و٠اائنل٠ 

طصءبالضم.ش واندوس! بالفح، شيبان اتدوساني الكلص: ابن 
بالفتح.الأثث.ان واالثدوسا بالضم، انل.وسا الرجل اسم الأصمعي؛ وتال 

ءتدوس،الرجل اسم ة، الطيالاالقا.وساا الأصمعي عيط واحد! غير تال 
Iعبيدة أبو وأنثي بالفتح، 

ننداوندوارا،كأف^41 ي' ض، حش ؤذاز:ءا -  ٢٣١
بنبستان هو وإنما عامر® ابن ابستان ويقولون وغيرْ، عبيدة أبو أنندْ هكذا 

الهذلي!شعر في المني عن طرنث أبي ابن سألت، I الأصمعي قال معمر، 
كظ_ر,دخلآ،ي أخدثه الناب ت حدي التJ أند من أعلث ألمت .  ٢٣٢

١معمر ابن بنتان هو نئنال! 

أسماءهن يغير ما بابان -  ٣٠
قالالئخوة، الحجارة I والمّنة حؤلآ، وكرها الصاد، منكنة البمزة® ءهى 

الفرزدق،:

زثالي الحمئاءُ البمزة كانت U لخُ محَحووالإبم آن _لألأ  ٢٣٣

احضرتأي وحبشية؛ الشتاء، حاء حين أي شتت؛ وحش بالصيف، اللبن صقيتها ! داريتها)١( 
حذاق.بن يزيد إلى اليت هدا الجوالتقي نب رند * العشب من 

شدتهني شبهه المرثي، يعني عفر• رأحدته ا العق الغلتظ والأغلب؛ وحدت، ألفيت؛ )٢( 
بلرحه.التراب فى يعفره أي وعفر• بالأسد• وشجاعته 



ru.

*بنري*الب في أجازوا ؤإنما الباء، نكسروا رالبنر، قالوا الهاء حذف فإذا 
لذلك.

أهلقيل• وعنه القرية، والكقءُت نفع، ولا الفاء ساكنة نونا ركمر وهي 
•المور أعل محم الكمور 

تكن.ولا اللام، بمح الملُأ' امزج وعي 
ذلككل باليمن، دُبرئوتُ وانذوان٠، واطنوس*، ارطزنوسا، وهي 

ثانيه.بفتح 

الفاء،بكسر وانلمنهلينء الميم، بقح وادننقا والنون، الراء بفتح وُالنهروانُ 
للنزلاالننقاا وهو واليم لأف ا يكر إربني" وأفلأن لأف، ا بكر وُإربمنيةُ 

ولاتقم.بفتحاليم، بملريقمكة، 

االأثثةاوهي طحثة، بقرب جبل و'راسمةُ و٠اثاءيةاا، اليم، بقح رالننلح® 
الهمزة.بضم 

وتشديدالهمزة بضم 'الأودذا وعي الياء، وتثديد القاف بضم ئزا وائطئ 
الحوأبكلاب، نبحتها ت يقال ١ الحوب المامة تسمؤيه الذي الأنهر ورالحوابء النون، 

رأسهمزاولايقال *رأس وهي بعدها- شوحة الواووهمزة وتسكين الحاء قع ب- 
دعياليمن، أُلراف س موضعان وهما وانثاما ابزكء أهل من وهو العين، 

فيهيأكل الال>ى الوضع أي• حرماه، تفسيره وُالحورشا اللام، بنصب ارالثيلحون، 
ويثرب،.اللك 

أحدهمعناه بالمارسية واطترستازا شب، ثلايث، له كان سهدزا ورالئدير 
شجره٠^ ٠٠حس إليه يوصل لم لأشبه كأنه الفأس، 

لأنهالسلام، مدينة ؤيقولI ذلك، عن وينهى ربغدادا يقول لا الأصمعي وكان 
الصنم.عطيه كأنها بالفارسية، واداداعطية، 'غ'صنم، بمهعفيالحل>يثأن 

افهبحمد اليان تقويم كتاب تم 



الأبنيةئتاب 

الرحيمالرحمن اض بم 
الأكاللإلأ.اس 

المعنىباتفاق ؤ»|هغنت(( >)ععلق(( باب؛ - ١ 

مجد.جاد فلأن I ؤيقال واأ■جدا أمره، في فلأئ اجد 
وأألآئها«لاا.الو3اْ« رلأق 

رصي،، عبد بن للعباس غيره وأنشد رصاء الغراءت 
آله:وعلى النبي. يمدح عنه، اف 

١^ا;ثبمورك 3ضض، !لأن ص ض أنث -  ٢٣٤
وأأوئهوألزنآ«.ءأزضءوأزض0، الفناء: وقال 
عزاش تال و٠أنثكته٠ ر٠لتLثكتهأا وءأمحضتهء، الودء ٠محضنه غيره: وتال 

قيترص أكابر من الفضل، أبو هاشم، ين ايطف عبد بن العباس ى'  ٣٢- م ق  ٥١)٢( 
واصعالرأي، صيد وكان الني.، عم العباسن، الخالفاء وجذ والإسلام، الجاهلة 

تع)**؟ ،ية. الالقي وفاته وكانتا الحرام المجد وعماره الحاج صقاية له وكانتا العقل، 
٢٦٢.)



الأبب_ممب; ٤  ٢٧.

رصؤ.اتئه؛ممه>''، ُجل: 
(٣)الث_تداالجمانه د ثقن سلاكنا محتائدة في أنلكوَ إدا حش _  ٢٣٥

وجيه®اف انقمن ، ماوه<ا اض ام داوكء بك اف اعم 
عليكاش احلس غير، لا بالرجال® وااناJدiه و٠أماJدJها®، الدواة® امددت واأن،مه®، 

را1أنكتوا((،المزم(( وانكث تلي، إذا وٌأدهجُ ررئهج وااحلما®، بخير®، 
*ءحوااأسمح®، الرجل® اتمح و٠أحالق®، الوب(ا احلق واأصتوا#، واصنوا® 

إذاواأسّل® الوبت® اتنل و٠أشت®، الثمرة® اثنت دوس، إذا واأْح® الكتاب® 
إلىاحلد ، وءاقطزت® الماء® عليه اقطنت ، واأسندت® الجبل® قي اسندت وخ، 

القوم®على اطلنت راأءصفق#، الريح® اعصقت وكن، إذا وءأحلد® الأرض® 
جلتهعليه صارت إذا ورأجلب® المح® واجلب واأئزهتها# البم® انزهت ، وءاطلنت® 

الطعام«ااساس و»أتتنته®، ائثته® كمئته، أي: واأىو-نه« »قدغته® يابسة قشرة 
يدا،®اكتت واأننتت«، واز;ت« دود، إذا و»أداد® و»ذاد® نوس، إذا واأناس® 
الرجل®ادر ، ظنآ® به واأّأت فلنا® به امحوت وغلفلت، اشتدت إذا واأكنتث® 

ابثناوأنزئته®، الماء® واذتهت واأحثةته®، الأمر® احمئمحى ماله، ثن إذا ورأين® 
رأسها،نددت إنا و»أننقبجا® \}بو'بم »دنئت "أزهى®، البمإ® ٠رها واأنتثم«، اويع« 
وءأجثت®،والرئة® الدابة، اجمت واأزكى®، الزرع® *زكا و٠أئصز®، _« اممم 
يمرقوأبوعبيدة واأنطزنا®، انطن0® واأنازها®، انازالداثه® واأئلته«، البيع® اقلت4ُ 

أعفيته،إذا ® وءأحشمته احشمته® أفللم، إذا واأعتى® و، تغالليل® اعت،ا بيتهما 
منواأجتمّء® اجزمت® و٠أجهده®، السير® اجهدة وءازننت®، حيرا® به ازننن، 

.١^٢٤الدر: محررة )١( 
منطن ردم جرتب إلمح، ب جاهلي شام هذيل س الجربي' يبع بن مناف مد رى 

فلفروبتي هذيل بين الجاهلية أيام من رأتف( يوم ذكر فيها تصيدة له البغدادي أورد هديل(. 
(.١٦٦نلم.ع)أ: من 

الجواليتيبه نالبيت، وهذا الجمال، أصحابج والجمالة؛ اللرد، والثل: مكان، تتاندة: )٣( 
ربعبن مناف لمد 



٢٧١المعنى راننك نتلق - ١

تالدتن طلت إذا وأأء1نق،ا الرجز* اصذت اوكان« احلأ ١^٢، 
ء؛اب*راأنفقتهء، الثاب'* ءنفقت ، وءأحفق* بجناحيه* الطائر احفق عنرة، على 

واأذرتI،\زياا •درت وا1-مته* العالآم* اأ-مت رُح، • أي وُأثابء جسئه٠ 
الشاة*•ر'جنت ورأبت*، التل* اثن و»أصجوا*، ورصجوا* ورأسوا*، رسوا* 

رنحتهأغنا، إذا ورازحم* ررحم،* أبمر، إذا وارأنرى* الرجل* ُرى و'أرجسث*، 
افهُجاح دؤفيتح؛كمه، ،، ؤفئنجثكأإهل ونريء استأصله، إذا ورانحق* اف* 

الخير*لك ورامدتتها*، العروس* ورهلتن ٢ وراجاحه*أ ماله* 
ورا>ض*.

رحمها*اض رقثم ، ورأنرزته* الشيء' و'ءرزت ، وراحدت* المرأة* رحدت 
ادجنتوروحقته*، الخهلمئ* رأوحفت، ورأحدقوا* به* القوم رحيق ورأغثمها*، 

.صاحواإذا ورأخلثوا* عليه* ر-بمفيا ورأذيت*، الماء* 
ورازخزئه*.الدواء* روجزته ورألأدوا*، به« رلأدوا 
رنهزتورأتمبي« شرأ« ءو و»أخم«، ورخم" ورأصد*، الئتمُ* رصد 

رصبورأغدزْ*، الغلام* رقدن ورأذازْ*ل'آ؛، التنل* رثان ورأ;يتبجا*، الرأة* 
*٣١رصزذت ورأندذئه*، الرجل* رصدذت نكت، إذا ورأصب* الإجز* 

انفدته.إذاوراصتذJه* 

بالعهد*ورونت، غير، لا الطعام* ورأوقنت ورأوقتته*، العلم* روقنت 
المر*رلخدث الخلول، ص ورأعثلت* رعقت* غير، لا الكيل* ورأونت ورأزمت*، 
وئرتتورألحد* الدين* في الرجز وارلخد ورألحدته*، 

الرجل*رتثزت ،، وت؛يذهلؤسدىء دجل• م اش وقال ورأيدأ*، الخلي* الثه *تدأ 

.٦١الأة طه: ّورة )١( 
؟واسأصالته أملكته وأجاحته; المال الجانحة جاحت )٢( 
الخلة.من اسخرجه الخل: ثار )٠١( 
ّالآة"ا>ااك>ل:ّورة )٤( 
الآة"ا>•الردج؛-ررة )٥( 



الأتة؛_ىاب: ٢٧٢

و»أمو«امو» عله، U كر'ت' إذا وأأتيهأ الأديم'! أتيث يمرنه، إذا رأايمز:هأ 
'أجمعواأجهشتا، البكاء! ني واجهشن، واأوعح!، الحانر! أوح وُأذتوُ، وأدبرا 
القارورة!اعفصت ورأننل! الثوب! اننل ، رأيهم! واجنموا رأيهم! القوم 

نجا.اورأثداأي: رصه اتلس ، ٠٣^إحرامه* اخذمن واأغثضتهاا، 
و»أ;دتت«و»ناونئ« المؤ، من وراشت! »شت! ورأويت!، مدْ! اونت 

أدته،العرس اصر واأحالاا، ذن<ها نئن في احال واأطائوا!، بهأ اطائوا التذي، من 
.واأوست،ا القتال،! ني بالقوم واوئنت، وءأترا، اثنام، ام ، ورأصئ! 

عليه،'رغمئ بالنوى، ورميت التعر أكلت إذا واأئويته! الثوى* 'ئويت 
محياو1أنطته! غبري! اطت وكيلك. تخت.، ورأنفتؤ! عه! امئتؤ وأاءما!، 

الرجلراألتعن، غير، لا ، غيرتم( واأمطت٠ أنا، اعنث.! ت الأصمعي ونال، زيد• أبي 
الماء!ني اثمنته صاعقه، عليهم ألمتؤ واأصعقتهم! الماء! اصعمتهم و٠أقمعه!، 
.وءأصي! اضي! واأ-م.ته!، ا-منته! عطفه، إذا وءانمته! 

غيره.يعرف ولم بالألف، اامصأ؛يا الأصمعي ونال، 
إذاوءانجتته! اللحم! عن الجند ائجومت، وءأصثته! النار! يي الشيء اصالنت. 

.واأجثه! القبرا ز واجننته للبرء جلة علته إذا واأجلن٠! ^^٠ ١١اجانتؤ ثثرته 
علىارمنت، و١أغثتا٠، ااحسا عليه واغثت. واار؛عت.ا، الحمى، عليه ارتعن، 

ا-ثكنث،الكلأ، أكلت، إذا وءأكلأتؤ! النانة! اكلأ.ت. زدت. واأر'مت،! الخمسين!، 
ائعتؤ،إذا وااأر*-صت.! الدار! انب، واأر'ننته!، وازتنته! وااخكنبم!، اامرسا 
الرجل،ا-ثصت ممحته، واأحنزته! اJيزان! احنزت و٠اخهزت!، ؛القول،! اجهزث. 

العزق!رعند الصقيع، س وا١صقعحؤ! الأرض، ،ٍقعتا ، و،أحصز، لغاممل اس 
انزنتهالدواء، أوجزته إذا و،أكه، الغلام، الثنت. وأممر بالدم مال، إذا واأءند! 

اJرأة،،اصنأت. أتنه، إذا واأصزته، رأسه! إلن اصزتؤ واأمذته!، نزاثآ! 
واأناJكته!.الشيء، اننكت، ولوها، كثر إذا و،اصنأت، 



٢٧٣المعتى باتفاق واغنلت، باب• — ١

العجاج!نال 

«-^١٢ نن نالك زنيثث ٠ -  ٢٣٦
•أي الْتمجمن، نلك أي• • غيرْ وقال مدة، أبي نول هذا مهلك، بمض 

■هلك واحتس ب عرج مذ 
ني•رم ورأزكأ الشء• ازلت نانمآ، نت إذا واأجدىاا ١^٠ احدي 

ورأوكنئ.واوكنئ* ماليُ ش روصنت او'أرذل*، مثبته 
فلأنءإلى وراوتت والآوتته'ا، 'أويته* أمت، ورأزحفت* المني• في ازحفن 

عليه.وقتت إذا د.ابي• ظهر قي احك غير، لا مقصور 
»زكماالنس، ئضر من واأئصزنا« اقنزثا• و»أ-منئاا، الصيد• عاليه »-ينت 

أي:وأأحاك« القول• مه »خاف و»أخهلو«، لكلمه• في اخطو و»أزكفن«، الت« 
م.

وااطثث(ا،ااطئق(ا واأرا؛ئت•، الماء• وارئت و١اعمدته®، سيفي• اعندت 
وءاطما•.لك• طفث، ما واحل• واآنار•ا السئء• وانار وءانلت•، التراب• عليه اهلت 

وااتال•الحول، من وراحالت• اكار• احالتر وءاسمس•، تومثا• اثمى 
بالخير•تدْ اطلى العثولأ، بالغت أي• واامت٠ عتت• حتى احفزن 

•حجك اف ابز لمجته، ا واأنفقته • انفقته ا، رملئه وا١ الخصير• ارملت ، أطلذ• و٠ 
وأأئطضأااكراب> اقطنئ واأنعثه•، افه• ائعشه واأتعده®، افه• انعدم واابرْ•، 
اانفلاءل.من و>أشظظته® الوعاء® اشظظئ مزحته، 

أئهالصاا(وأأباوبما,واأل٠حته®، اننغته• رأارجعتهااا، يدي• ارحعت، 
واحلوتهم•،أنا، واأحالي٠تهم٠ نحواعنه، والحلوا® الموضع• عن القوم احلأ 

ذويب:أبو نال 

الأرض.من القمر المهمه: )١( 



الآدت1_مماب; ٢٧٤

^;^١٢ذفيا محا يا0 ثثوث بالأثام %ذ\ ثئا .  ٢٣٧
.ليشتاره يالدحان موصعها عن حلاها العسل عنتاو يعني 
ارجمنئوااأش«، الءثطوايى« إلتها ارنقت أنمق، أي: والألأخ« لئجل« اخ 

تنطر.ولم سقطت إذا والأحوتأا الثجومء والأجمنثأا،؛آخوت الرحء 
الئحل«ارب وااأدرَق«، الطائر* اادرَق أظلم، و،اأمش« اليل، ،رقش 

العروس*ءوممتأ ، _* L>1®Jفوه* ااحالم< ، وااأءامأقء السماء® ، والاص_لم® 
تشائ،ثاء مثل تدائ، الئحز« ارداآ وااأزعزت«، الأنر* ني إليلئؤ اوعزن واأزسها«، 

.الداء جوفه في صار إذا وايديء• واأداء* 
الناعت*اشتمتا ؛؟؛_؛A*، يرى، لا حض الحنونة غي مثنت، إذا اثري* 

.الئناف، س والأسمتها* سمتها* ٠> بزمامها، كممتها إذا واااس٠تها® 

كثرإذا بممت® وا١١رجل* يا تممث واني ولدها، كثر والابم٠ئ* المرأة® تمت ١٠
كلامه.

الناثة*اعحدت تهزل،، حص علتها سرت إذا وُاحرثتها* الناعه* ا-مئتا 
قالو٠ااوته* اش* اوقته السنام، العثليمة وهي مقحادأ، صارت إذا واأقحدت® 

طرفة؛

فزرن فونلنست إني ا ئكي1ص_وإذا ٢٣٨
آخر:ونال 

—مالعفن آمي وهى لئإلأ دم ر بعيا سادنأهتلت، 
وأدريته*.الحب، ادروت وقأصعيتا، الرجل* إلى اصغوت 

و٠أنجزتها®الحاجة* ائجزت أدبته، إذا واأجمالته® الشحنإ® اجنلت العزاء: تال 

جمعونيات: وحه كل في وتميزت مرنت وتحيزت: الل.ح1ن، والأنام: طردها، حلاها: )١( 
الحزن.والأكقات: شيء، كل ومن القوم س القطة وهي نية 



٢٧٥المض اتفاق راسلت 

بماأزنهم' تعالى: اش تال رددته، إذا الشيءء اركنث تضتها، 
•كفرهم إلى ردهم التفجر في يروى ممتزاه 

.'مرأني وارأذلثه*، لنائ4ا ،ادثع ١لأءرابي؛ ابن نال 
واهوثلطء٠الإلطاطا الناس: ونول واألط، يالباؤلل، الحق دون اتط* وروى 

.زاهص 

المومءايجأت و٠آJذتهاا المكانء رالمئ وأكثأتها<، الإناء® ركمآت ويروى 
امحب®و*أجاوب،، الوادي® اجدب" ورامم®، همنآ® بك افه 'مم دُأنكرتهمُ، 

واعشثئ®واأحط1ت®، واحطثئ® أت®، ورأوبالأرضء *وبثت ا، أحصب و* 
واأمالت».و»أءضاو»تئإت® 

اإلومنه وءألحقته® ألحقته® الفحل، اشتهت والأصنعت؟مإدا التائه® واصبعت 
لاحق.أي: ص® بالكفار الخد عذابك 

وقال®أ-محْلآت®، ،احهلثت®، وا١أزكنته®، الأمر زكنت وارأثوت®، الدار® ائوتت 
ؤلآ:ائثإلآالخالأونبمآ،.وحل: افهءز 

وقاوالثاعرص:

وثتنلا \ص بكيك نبآ وأن تغطتوذ ء4ائف -  ٢٣٩
و»أتن®.الئيء® انثن ورأنلخ®، اوائ« اناتخ وءاردنته®، ازدنته® 

ّمرعالرأس دوار س به" وّبير يالدجل" ُيير وُءردهاُ، عثه® ااأءور'تا 
ورأمرغ"•الوادي® 

. ٨٨الأية اء النصورة )١( 
الآةب^استة:ّررة)٢( 

المك•أبي ين لأب المن مذا الجوالقي ب  ٢٣)



الأدة1_س: ٢٧٦

_uJIباتفاق وأسنت، مننت باب: - ٢ 
التعديفى واختلافهما 

قىراسأ أجلمهء اف ااأس1 وااأرئئت4اا، بهء اوئنت به®، ورأزرك عليه® ُزريت 
٠و1أجآته® يه® اجتت واأدهبته®، بالثيء® ءدهبت أجله® 

اتكلممواأءاJته٠، به® اعلوت واا-؛مجته، و؛ه ه-خر''جت وااذحلتهأ، ته• ايحك 
و٠أءملته®.عنه® اعملت حرفأ®، أسمط واما ه ؛حرف تمط نما 

»أدالتذقها®، بدنها® ض اللل®، واي ايد« يه اخز 
رأته®.والإى برأسه® الرجل 'ألوى بهُ، واشك الحجرأ 

اا'متهماعليهم®، وابدوت الثوم® اأبينت بهاء، وارجفته الْلعنة® ااجفته 
ازصدثه_، بالتثديل »عأبمإ« نالت، عنهم دفعن، أتلت، أردت فإذا عنهم®، واعتبمث، 

له.اعودت له® واازصدت بها، ئرقبمه ت أي واأرصذته® ؛المكافأة® 
واأرصدتراصادْ، وأنا رصدا، أرصده وغيره بالخيرأ ارصدته ;.يد؛ ايو تالء 

له؛دللثؤ.مرصد وأنا إرصادا، وغيره بالخير* له 

٠إلا؛الألم، ، JL^Jولا والشر® بالخير له ٠أزصدت الأء7ّابي؛ ابن نال 

للفعلعرضته الشيء: أهغلت باب؛ - ٣ 
وأنشد!للبيع، عرصغ الشيء* وءأبعت، للقتل، عرضته الرجل* ُائثك 

ءصخوِادُنا ففن نّأ فيإ نئن المحت، آلأءَ ي - ٢ ٤ ٠ 
؛نمصر،يع•أىت

عالكين للاجيع الست، هذا الجواليقي نم، وند الكمست،. الفرس حصال، الكعمت،؛ آلاء )١( 
الهمداني.



٤٢٧٧.باب: 

فإنوالبيع، لينجارة أمكنها أنلث، أردت إذا الخيلء رأتت تقول! الفراء؛ ونال 
.ابعتها١١ نلت يدك من أحرجتها أك أردت 

ليع،أمسكتها اى! العذصالا١ امصت العرب! ناك وكدك نال! 
ء1ك.ورد ما كل هدا على نفز بها، ساومت وامصتهاا١ 

كذلكوجدته الشيء: أسنت باب؛ - ٤ 
ومذمومامحمودا وحدته أي• رُأحلمته١١ واأدمنتهآ١ افأحمدتهءا فلأنأ أتت 

إذاو٠أعوحتتها١ اأنوكته؛ا • واأحمئتهاا واأح؛تتها فلانآ وأتيت لالوءد، ومخلأفأ 
وأنثي!مقهورأ، وحدته إذا واائهنته؛ا كدك، وحدته 

وأيهزارا،أذئ ند حصني فأنتي جياعه نرد أذ حمص تمش - ٢ ٤ ١ 
الأعشى!وقال 

٠نزعدا لخله من وأخلث فنصي -# ٢٤٢
مخلفا.وحده أي! 

ويقال!الشعر، يقول لا ممحمأ وحدته أي• رفأإحنتها فلانآ هاحنتر ويقال! 
*نلنته أي! أنحمته، حس حاصنته 

أحثاكم،غما 'قاتلناكم نلتم! لبتي قال أنه ، يكرب؛ مند بن عمرو عن وروي 
ولايثاء، صادياكم U أي! أساكم• فما وهاباكم أنغقاكم، غما واكاكم 

مفحمين.ولا ، بخلاء 

متهورأ.ذليلا وحد وأنهر؛ أذل وند الجدلع، لهم ينال ورمعلة؛ الزبرقان، اسم حمين؛ )١( 
٣١٩•)

ءريفد المن فارس الزبثدي، اث مد ين ريبمة ين كرب مندك، بن عمرو -؛ ٠٢١-•••)٢، 
الرموكوشهي■ الإسلام إلى رم ثم ارن،. الني توم، ولما ناسلم، — ٠ ٩ سه المديتة 

(،٨٦رلهشعرجمدع)هت ، رالقادصية 



الأثة1_ممب: ٢٧٨

حثتوجدتها إذا واأمجتها» واأز-ثثتها« و»أ-مبمها« »فأحوبجا« الأرض وأتيت 
رويةوقال النبات، وهاتجه ووحشة وجدبة النبات 

اليقل١،٠ذات، من الخلنا; ذ\ي ٠ -  ٢٤٣
النبات,هائجة وجدها I أي 

حانالثئؤء(( باب؛»أهعو - ٠ 
و٠لأئطماتحصد، أن حان الرنغ* و*أ-حصد يركن،، أن حان المهن* ااأركأ، 

كرومهم،مطموا أن حان القوم* *؟؛،_، يقال وكدللث، تقطف، أن حان ^٢* ٥١
وارأنمحنتاجها، حان الخيزا و٠اأJثجتا كدللئ،، واأ■ءiوا٠ واأجئوا٠ ورأجروا" 
عليهمأتى القوم* ورأجال شهئ، عليهم أتى القوم* ورأشهن ضنهم'، حاذ النصارى* 

حول.

ذلكوأصابه صاركذلك، ااسز،ء(( ا>أهغل باب؛ - ٦ 
وحتال،، وثحازأ ،، ^١٣صاحت، صار أي; ورأحاد* ورأنمز* الإجل* ارأجزييآ 

ورأحئمهازيل، نصارت أموالهم الثنه أصات، إذا الاس* اأنزد وكدللث، اله، مش 
العاهه؛يصارت إذا الرجل* ورأعاه عْلاثأ، أي؛ جرارأ، إبله صارت إذا الرجل® 

وارانح3ل*الثنة* أصابته وااأسنت^٠ العاهة، يعد ماله ني الصحة صارت وءأصح* ماله، 
وكذلكالشال، ريح في صاروا المم« و»أننل واليي، اشتحل أصابه إذا و«أتتن« 
ربتع■محا صاروا دُرأربموا* ينح، مح، صاروا و*أراحوا* والدبور، دالصا الجندب 

نملوا،ت تقول مقعولون، نهم ثبلوا نلث؛ أصابهم هذا من شيثأ أن أردت فإذا 
برقاءحعع وح'ق■' •كان، والخلصاء: وحش، حار إلى بمود قائل صمتر رأجج( ني  ٢١١

للمخلاليتإ هدا الجوالغي ج، نوند وطن. حجارة أو وملتن رمل ذات أرض وص 
.السعدي 

شديدأ.معالا صل رناتها يي الدواب بميب داء النحازت )٢( 



٢٧٩القيء أسو ب_باب: 

•دوبنواوربمحوا، ويبردا، وصبوا، وجبوا، 
فإذاالأزمث، هذه في صاروا وارأ-؛مفوااا وارأصافواء اأربعوا، ت وتقول 

.وآرئعواوشتوا، صافوا، نلت،؛ موضع في الأزمنة هده أقاموا أنهم أرديت، 
و٠ر^طخوا®واأءثؤواا١ وُأل؛روااا وُأنمرواُ ورألبنوا، واأشحموا٠ القوم، وارألحم 

الخلأفيها صار ورأزعت،، و»أ-بمئ،، الأرص، و»أحاوت، كتيرأ، محدهم ذللتؤ صار 
والجك،والرمت•

فيهصار إذا وءاشولث، ورأحوص* ورأذمل' وُأياح'' وارأحثف* المحلُ وُأبمر 
وموقزقموقن نخلة يقال؛ حمله، كثر وارأودتالنحلإ٠ ذلالث،، 

الواعي،واُأهرس وعتم، وبرق رعد أصابهم واراءت٠واا٠ ورابرقوا" القوم، وءارعد 
واجبه،فيها الفريضة صاريت، الماشية، وءأفرصت، غنمه، من شاة الدشت، أصاب، إذا 

صارإذا الرجل، ورأحبث، سوئهم، كندت وارأكندوا، سونهم، ممت، القوم، و،إامق 
.محبنرحببن، قالوا؛ واذللث، وأهله، حإث؛ء أصحابه 

واأظهزJا٠مئو، ثوى قالوا؛ ولدللث، قوية، إبله صارت إذا الجمال، ورأثوى 
صارتإذا الرجن، وارأءاذ< أيفأ، الوقت، ذللت، في ومرنا القهر، وقت، في صرنا أي؛ 
وءاعاه،بالجنون، شبيه وهو الكن،. إبله ش صار الرجل، وارأكلن، الماء، ئعافؤ إبله 

ماله.في العاهة صارت واأص٠٠ 
إلاقل ولم بمد إذا الماء، والأئJتؤ ولده، شئ، وارأشث١، ولده، مات وارأمات، 

مطلت،.؛ ماء يقال؛ ، بطلب، 

j،^،وايحن، بذلك، أتى اوسيء<( »أسل باب: - ٧ 

•عليه يدم بما أتمح، وءادم، الفعل، من بخيس أتمح، الرجل" *أحس 
وجلم النه قال يم، فهو عليه، يلام بما أش وأرالأمء بفبثح، أتى وُابحُ 



الأثت،.ىب: ٢٨٠

الشاعر:وتال ، وخو٠دزه١١الحوت 
٠ا ألانسد أحا0 تغذي من و٠ 

كيي،بولد أثا المرأة* واأكانت الرحل* وُألكس برية، أتى ارجل' وُأراب 
الرجل*و»ائاود واأ.ست*، وأأصتأ * o^Uوأأتثتا و»أطالت« ورانمزت* 

مهرب،،نهو مدعورأ، اللعاب في جد إذا الرجل* و'أنرب، الالا، من تلادأ اتخذ 
اللون.أموي ولد ورأناد* ورأمود* نثدأ، ولد الرجل* ورأساي 

ذلكله جعلت الشيء(( »أهغااء باب: - ٨ 
•ذثد أبو وأنني ترعاه، ما لها جعل ت أي اش*، ورأزعانا الاش؛أن* رارعنتر 

ارىنرعيهواه ف، من ، jibكن إلى تطو محة كأنها .  ٢٤٤
ترعاه.ما لها يتبن أي: 

أمائةوجل، عز اف تال نه، يدفن نرأ له جعلت الرجل* واأبيت 
دفنته.ورنرته* فيه، يدفن بأن أمر ؛^.* ٠١٠عسدْ أبو وتال ^٠^^٣،، ٠٥١٠

يوقها.إبلا أعطنته إبلا* رأنئته يقودها، حيلا أعْليته حيلا* الرجل ورائدت 
أي:إعابك* ورأننتي صفاء، لي اجعله أي: علا، اأثمني عبيده أبو وحكى 

إذاهدا كل ورأفتك* ^١^؛،*، و»أغكذك*، الاقة*، را-تثنم، مقان، لب، اجعله 
فأك،قلت: ذلك به فعلت أنك أردت فإن عليه، وأءنته له، محللته أنلث، أردت 

وحنلتلتؤ.العكنأ، وعكتك، ، وحلتتلأ، 
قالمحللبه على أعمي أراد فإذا لبر، اتممه أي: حادمأ« رابغتي يقال الغراء: قال 

فقولهورأحلبمي* وُاحلني' ورألمنض* نارأ* رالننتي وكدللث، الألم،، ؛قي 'أبغض' 

.١٤٢الآة اكاغا<ت،:سور؛ )١( 
الغصن.والفنن: تتناول، نملو؛ )٢( 
الأةاآ.ّورةءس:)٣( 



٢٨١ءمْ الشيء لفل الشيء، سل باب؛ - ١ ١

وكذلكعليه، أعسي وُأحلش* الحلب، واكمي لي احلب، يريد ُأ"حل~يُ 
.؛، JUipورد ما هذا على فص واأءكنتى١ وراعكمتي، واأح»ذيا 

متم،ادنيبهعييين وا>أهعات<( »1فعات(< باب: -٩ 
الذيالأمر عن نزعث و•أنكتته٠ الئكاية، إلى أحويه الرجل• رأنكنئ 

بعدإذا مطلب، ماء ت نالوا ولذلك الطلب،، إلى أحوجته الرجل* ورأطذث له، شكاني 
المنع،بهم أحللت، القوم( و>أنزغتط طلب،، بما أنشه واأطلتت4( طلبه إلى فاحوج 

'رأودغتإفأعنتهم، إللث، ءرعوا إذا و"أمغتهم* الفزع، إلى أحوجتهم إذا درأئرغتهم" 
أحفيتهالشيء* *أنزرت وديعته نبلئ وليعه، إليه لفحته مجالا* فلأنا 

.وأعلته 

غيره((الشيء و»أفعل نفسه، في الشيء(( »أفعل باب؛ - ١ ٠ 
الجندي.نال غيزهاء، المار واأصاءت< المات، •أصاءيت، 

اLالب-١^١؛ ;نيأ أغئ ارُزخا' اشئ( ائذ -أص_ ٢٤٥
•أي مالأ* وارأئدُته المصعح®، الهم عليه وُأقضر، النصعئ® عليب وُأئفرا 

إياه.أعهليته مالأ* ئلأنا واأفدُت، استقيته، 

عينه١^ وممل الشزء، ممل ناب: - ١ ١ 
وٌءجتابالمكان( ااءجأته غيرتما®، عليهم ولإهجنتج القوم، 'علك، ارهجنتؤ* 

غيرتم،*•

لنائه(ادلإ الأعرابي؛ ابن وروتم( لنائه( الرجل وردلإ الرجل* لنال 'دلإ 
الدابه®،الرجل وررنار الدابة® ®نار ئنه®، الزجل وانغر الرجل* مم ُدغر و*أدلعه(، 

تالعجاج قال المد® الرجل و*جبر المد* ®جبرت 



الأتت1_كتاب: ٢٨٢

*الإلُكت الدين ى د ن* 
ارجبوائمنته* الماء* ،ي ائص الماء*، الرجلر ورغاض الماء* اغاص 

نهئوأندم* اثهئ« أند وازٍذتح*، وروان* وامنغ« الشئ« رقص واز.ثثءا«، اقائة« 
آحر•

رأمطق*ؤيقال وانج* الثك* نمن امظ واندي*، الئ-م* ذم انندرَ 
أيضأ.

اض*واكنمها الئنز* اكنف و٠ءناJذث٠*، انذ* وازيث*، الشة« ازجذ 
أي:اشئ« ٠^١ و٠زعيءا،، وازءت« وقتز-محها«، اداشتئ« ٠،^-^، وجز، عز 

واوئتاش*، واحنفه المكان* احنم، الئح*، واعفته انمزل* واعثاواعفوته* كثر، 
وردثزئه*•

*ئنىواررئنته* المر* ني البعير ارح الرح*، واذرنه الخث،* ادري 
اه«وانوآ انتت* اض*، وارته ١^٣؛* اثرم واعنه*، الشء* اعاب وائمته*، 
وءانعدْ*.افه* واتندْ وانعل* 

 *Jc^، واقته*الئجلا* ام اممه*، وانيُْ الميء* ام و٠نزنتها*، البي
نخنأ*.الكالن،، احنأيت، و٠أئئته*، 

متمLدينبمعنيين وهنئت هنئت -باب: ١ ٢ 
الشيءءوّرمت وينه، اشتريته النيءار وُشريت ويمه، اشتريته الئيءء ءبعت 

حممهالشيء® ست ءاشعيوكتمته، أظهرته الشيء® ؛احمت وأرتتيته، شددته 

عنهمغبت، عنهم* واطلنت روني، حتى عليهم أتبلتإ الثوم* عر اطلنت 
بالأرض.ولهكت، نمت، انثنت،* ورويت،، عطنت، ائهلت® لايروني، حتى 

سهرت،تهجدت ت بعضهم وهال ؤننت، ياللمل صلتن اائهجدت® 



٢٨٣شتل أفتك باب• -  ١٣

لسدتال ينت، 

٠اوق3ى طال ئثد نخدئا ئاد * -  ٢٤٦
نوُثا.أي: 
ومحوت.كتت 'ونمت،أ وثككت، تيقنت ؛^،( ٤٠

فسوأسنته -باب؛  ١٣
واأنزعتبمتجننا، و،ااج1نتبم قمح،، وامزجت* ُدحلا، ٠لادحك تقول: 

هذافمكث،، والأمكذه فجاءا، وارأجأته ،، ^lJاأجالته ،، I^l9«jواأحفته ئ؛زع،، 
الكنتث:تال وائثنل اسنن هذا ني جاء وتد القياس، 

،هتندحلل الثكن حمت ني ندى ولأ ٠ —  ٢٤٧

١^١٣٢غثاجقا تغث إلخم -3راكى3^'١^نتوءا ٢٤٨
واالجائل٠.اتدحوا والماس 

ورانمتهفائطانق، وأناشه فاحترق،، »أ-مئته وقالوا؛ 
انثحى.يقال ولا حى٠، 1٠Jامحوتهفاويقال: 

وُأإرحتهرئرحته، تقول أئفلته، فثنتك فنالته على منه الشيء يجيء وقد 
ثقلوا،.واقلهأأ افه واثللهم  ٠٤٠٣وأءزغتهُورفزغته نزمء، واعرمته واعئمته ثرح*، 

القرصانالثّعراء أحد العامري، عقيل أبو مالك، بن ربيعة بن ليد ٥؛  ٤١— . ..)١( 
الكوفةرّكن الشعر، ترك ثم الني.، عر ويلد الإسلام ألئك الجاهلية، »ي الأشراف 

(.٢٤*ت كريعأ. وكان المعالقايت، أصحاب أحد وهو *لويلأ ععرأ وعاش 
الدار.أعل والئكن: الن، زق انميت،: )٢( 
المقبلوهو ت الجاتل والمنجال; الملامة، والرمة; مغلمأ، ومومآ؛ مكان، الكلاب; )٣( 

٠والميم 



الأثة؛_ممب: ٢٨٤

•وأئزد* انزل ربين وكم*، ائلو ومحن وأكم®، *ص ين تذتث مصهم وندلكن 
فأنشز،.وانيت^، »أئطناا، اثطرته ت نالواوهوقليل، فأنتل، وندحاءنعلته 

واهثعل< ف1دهغو هثنئه باب: - ١ ٤ 
و،صتذ4فانحطم( واحطنته فالحننا واحننته فانكسرا يقال! 

ا.فانصرف 

واعدذتهفاوئدا، وازدذته فاءمد،، اعزلته ؛ قالواانتعل، على يأتي ما ومنه 
فاكتادا.واكلته ناغتدا، 

قولهذا واشترى* نانثوى اشويته ؛ قالواحميعأ، هذان فيه حاء ما ومنه 
فنله،وانتوى الشاوي، هو المشتوى لأن ُاسوى*، يقال لا • ءترْ ونال 'ثّييويه، 

,واينمء ناغثم اغممته ونالوا 
تقولولا فدهب®، ءطزدته تقول شيء، كل ش تطردا هذا وليس سويه- قال 

فتغدى*.و٠رعاJيته __*، واءئ؛ته نتكثر* اكتزئه وتقول راقزدا، افانطزداولا 

غيريوأهغنت مملت، باب: - ١ ٠ 
الإبل*انامت واأر؛صتهاا، الغنم* اوتضت ورأبزكتها*، الإبلرا ابركن 

,٠ أنمتها ور 

رحمتغيري*، و٠أومحت، الأنرا في اوئبم، عتري*، وءآكتنت واكشق* 
وا3ثتو٠أثأيتها، ١^* اثأى أنا*، و٠أتلنته ائلدالناث* داض*، وق١■>ذته الماء* 

احنتللت،* واأزهنته قام، أي؛ الشءا لذ ارض دابص*، درأوثئ الموصع* أنا 
أرهنتها(،و٠أjاارهنث( ، الاوا؛هاو٠أنا^؛^^١٠اوئرت الحاجة*، واأحمعسي للث،* 

.واأرءت^ث( الهلعام( اولغ وارأناأمتنها*، النار* امتن 



٢٨٥رمواصسعها نئاوئ| باب؛ - ١٧

أظومنك الضء، أنش  ١٦
_JJورأسل تقو»و\، إذا ^٢٠ ٧١!؛^ ٠١٠وكذلك الئاحا و'دنعت4 الغسرأ 

عازها،ذهب إذا الثر' 'أنزنت سلا، أنا واسنت4ا نمط، إذا العير، ووتر الطاترا 
و»ئزدها«أتا.

رغإذا العيئ* واأشنق يالمح، أنا و*مريثها' لبنها، در إذا النائ،' وُأم'ت، 
اشتال وجهه' عر و'أكثا رأسه، رغ حش يالزمام نديته أنات واسقته' رأسه، 
تعار:تال وجهه'، عر اف واكثه ض ممأ تنشي ^أيتن تعار: 

•٢٢^^٥١ر ذجوئهم جظثئ 

الأفعاوهمانم؛بنية 
وهواضعهاهعات< -باب:  ١٧

واستنت،'،واسئنتv وأحتترت<ا، اتمث'ت ^^u؛، أئنك، يمعتى نعلث تأر 
وأكدبن،'.وركدبت، وأنكزات،ا، واتم٠ءت، 

وأكون'.وركون وأئاو1وئاا رممك وكازلاث، بينهما، يفرق الكاتي وكان 
-^^،١٠تقول: — والميالغت العمل تكثير أرديت، إذا - أععالته عر ئعالت، وتدخل 

وثذاJتإ'٠ورأئملت، وعلمت،٠ الأيوابؤ ورأعلمتؤ وجودمتهأا 

باثنين،ائطعته' نتقول: - العمل كثرة أرداتح إذا ثعلتف. عر نثلث وتدخل 
أكثرُت،إذا و،جئحت4، ور-محتها ، واكئمإتهء اكننتها وكذللثج ارابأ، واعطعتها 

اإقلواذجكثرة أردرت، إذا ورطونتؤ* البلاد ر ورجوك جالء، نى الجراحايت، 

.٦٦ض ّورة )١( 
.•٩ الأيه المل: ّورة )٢( 



٢٨٦

يجضيوجل• عز اش قال وطقت• اجلت نلت الكثرة ترد لم فإذا فيها، والجولأن 
وتال،، الأذص ت تعالى وقال - الأ؛رابهلا، لهم نمقحأ عذن 

الفرزدق:

 ٢ ٤ ٩ - Lعماونى عن—رو أبا أشت، حثي وأعلمها أبوابا أئثح زلت •؛
أحنكان التشديد أن إلا حائز، وهو أبواب، جماعة وهى مخففآ و4 فجاء 

*وأشبن؛المعك، 

و'ثرطئُالمقدار جزت رأءتطت،ا نحو: لأيعلتؤ، مصادء نعك دتأُي، 
العين*ارأئدئتإ نصزت، واعدون* يالغت،، الشيء: ءلاو_إ في واأعدزت* نئزت، 

مرضفعلا يه فعلتج واأمصغ* القدى، من نظفتها واددتتها* المدى، فيها ألقستا 
محرصه.فى ، uIpقمت، و»مصغ« مه، 

واعدتته*وانوتته* واعالمته* اكثمته( نحو التكثير، بها يراد لا فنالت، وتأتي 
*صياحا اتيتهم القوم* واصتحت واعسيته* 

الإصلاحجهة على نقك الحديث،* ايتنت، نحو إتتك، مخالفة ثعنتخ وتأني 
لهجعل واجثه* جنه، ثور المميض* واجاب الإفساد، جهة على نقالته واننيته* 

خنآ.

واتئئته*واجثته* اشجنته* نحو الرجل، يه ترمي للثيء نعلت، وتأتمح، 
،.iUJiربه؛إذا واممزته* وازيته* وانجزته* وانثئته* واظلمته* واخقأته* 

حثاكله: فلتر إذا و٠نمته* وقزء1ته* و٠لثته* احثته* نولهم ذلاك، يثبه ومما 
ورعاف.الغيث، افه وسقاك ولئالث،، افه، 

و٠أ٠فتvوعمرأ، جدعآ، له: ^1، إذا واعمزته* واجدغته* انحنته* هدا ومثل 
أد،.قالت،له:ده*'اذا

.٥٠الأيأ ص؛ محررة )١( 
الآيةآااكر:ّورة)٢( 



٢٨٧رعواضعها ائننق ت باب — ١٨

ومواضعهاأفعنت، _باب:  ١٨
يشتركان،لأنهما المض، هذا ش - سلت، على بمي - عليها أسنت تدخل وتد 

تئيآ.له: نلت، وأنمث، *نمته نالوا قليل، ذللت، أن إلا عليها، سلت دخلت، كما 
الءثة:ذو قال 

وأحاطثهعندة أبكي زلئ نما ثاني لميت رع عر وستر -  ٢٥٠
هوملأعتأحجاوئ ثجاربني أمه منا كاد حئى وأنقي—ب 

الود،وامحضته وااذعلته٠، نحو سلت،، بمعنى أسلت، ونجي 
وأجاJذ٠ت،٠.الأمر، ر واجدذرت، وأمحضتها، 

العفلم(واج؛زُت، الأمرا على فلانآ نحوارأجتزت، لفعلت،، مخالفة أسالت، وتجيء 
وامدثهاءعرفتها، الضالة* وااننذ>ت، 

يأنشوطة،عمدتها العمدة( اسطتؤ نحو لفعلته مضادة أسلت، وتجيء 
الشيء(واأحمت، اصتغنته، وااJتبتإ( افتقرمحت،، يداك( وائريت، حللتها، و٠أJشطتها( 

أظهرته.واحمته( مترته، 

للقتل،عزنحته الرجل* راتتلته نحو للفعل، عزصته الشيء أفعلت وتجيء 
■للبع عرضته اليء( و١أتعتإ 

محمودأ،وحدته الرجز• ُأحمدت( نحو كذللثإ، رجلته الشيء أسلتا وتجيء 
كذللث،.و»أ-ثتقته( ورأينته( و»أيخكه( و»أدننته( 

الزيع(،واأحصاJ المهن( رأركن، نحو ذللث،، منه حال الشيء أفعل ينجي 
يئطمج.وأن بمعني، وأن يزكن،، أن حان أى: الكزم* واأئطم< 

راأهزت(الرجز*، نحو'أجرب ذللث،، وأصابه الشيءصاركن•لل؛، ويجيءأنعل 
العيش.من رعد صارفي و٠لأرعد( والهزالث، الجرب ماله أصاب إذا 





٢٨٩رعواصعها نفعك باب؛ — ٢ ١

نييأحآأا.أمرا منه وهوإت\خث0اخ ذلك*، في و٠ثنارننا وءراءتت 
والدجاهاو،ش،ارJعادلتاا نحو عاليه، ثنث مجا إظهارك يممى تفاعلت وتأتي 
الشاعر!قال وءتحازرتء، و٠Jعارحت٠ واثناشتت• وائنانتتء 

حززرا،ثذ بي وما ئخاوزت إدا ٠ -  ١٢٥
التوفيق.رباه ذكرناه، ما على يدق حرز" من بي ُما فقوله 

ومواضعهاثقعنت، -باب؛  ٢١
أهله،من نمير أو إليه صاف حتى أمر في نمنك إدخالك بمعنى ئنثك تأتي 

،مروءْ ذا رت صأي! وادن_ئأت• واثيثذت، اJت٠ واJجLنا ت اشجعنعو 
حاتمقال وااJحثنثاا يالدهاثين، تشبهت أي• وُتنثكاا وارثغشعن،® 
٠٧:

خكخئى الجنم تشيع' ذلن ئنالآذثن،منتم .تطأ ٢٠٢
Iالراجز قال واJمبتااا، وااتنزرتاا وامتنت* 

٠ئئبما ونن ملاق وص ه -  ٢٥٣

فالمعنىاوحال«ث* تقول أنك ترى ألا ماعك، بمنزلة هذا في معك وليس 
نميرأن التمست، أنلن، فالمعنى ائحلمت* وتقول ؛،، JilJi5ولت، الحلم أخلهرت أنلث، 

حليما.

عنه،وائجوزت وئعاطنت* ائعطنت،، تقول بمعنى، ومعلت، تفاعلمتح وتأتى 

ثمت وتمامه للاغكؤ الين، ط! الجواليقى ب، نرتل• ■ اللحاظ. نحو الحدتة املأمب، ت الخزر )١( 
•عور غير من الهلرف كرت 

جوادشاعر، فارس عدي أبو اشحهلاني، الطاتى اش عيد بن حاتم ف قا  ٤٦— . ..)٢( 
حجربتا ماوية فتزوج الشام وزار نجد أعل من كان بمجودء، المثل يقرب جاعلي، 

(.١٥١بلاد نير حبل عوارض) ني ومات انية، الغ



٢٩٠

هامن ومرة هنا ها من مرء جاءت ت أي وئذاءبث* الريح، وارثذايت •كنهء وجاوزت 
الشيء،واثكآدتي أخت، وجه من جاء وجه من حذر إذا الذنب من واصله قالوات هنا، 

الكروي.العقه مجن وهو علئ، ثق أي: وتكائدتيا 
امبمت،•،^^، نحو الشيء، بعد الشيء منه تآحذ للشيء تفنلت وتأتي 
أنيثتأوأنمثنتأ، »جئءتأ، وأتثثأ، رثةت« »انلئ«، وأثضتتا، 

وا١سمعت٠تنمصته، بمعنى وكله اائحوءت4اا اريحونتهء ، سمنته١١١٠الأيام،؛، واائمئت4 
حواىم1اتتجزت فلانآأ، اتعيذت الأمرا، عن ورمتذت واو«حمظث<ا، 

وكذلكميلة، *ي شيء بعد ثي،ء عمل ولكنه واحد، ونت عمل ليس كله فهذا 
اكرابء.واتمزرت تء، واتيم اتجستء، اتحثتء، 

ومواصيهااسئنك، -باب:  ٢٢
وانuنئلأاااتعفم ؛ نالوامعالت،، حروف بعض على استمعلت تدحل وند 

.وامتتجزا١ حوائجه اثجز وامتشت،، اتشنتؤ وامتيقن٠ اتيمن واستكبر؛؛، وأتكبر 

لي،_ سألته أي: كدا؛؛ اا٣؛ءثه تتول ذللث،، سألته بمعنى امتفعلت وتأتي 
الإعفاء،سألته واانتعمت٠ا العش، سألته وارانتعتتته؛؛ انملية، سألته وا١انتعطيتهاا 
أنسألته وااسث١مجتها يخبرني، أن سألته وااسح؛تتهاا الإفهام، سألته واصتمهمتها 

طالثت(أي: و١راستحممتهم واسنشنتهاا ا١اسنزكهاا، وكذللث، عندء، ما يحرج أو يحرج 
.عجلته منه ^، JIJ0وااسثنجلتهاا العمل، إليه مللت و٠استعملتهاا ، حمته 

جيدأ،أصبته أي: ااستجنوهُاا تقول كذللث،، وجدته ؛معنى استقعلت لتأتي 
أصبتهإذا واانةمالتهاا وااس٠حذمتهاا ورانثتتتتهاا، واانتعظنتهاا، وااّكتمتها، 

كيلك.

قئ،كتوللثج مكانه؛؛ في •انممز تمول وأنعلت، ئعلت بمعنى اسممعلت وتأني 
ذوالشاعر نال انءى، أي: واأحلم؛ا لأءالها١ ااسثحللن وااسثنلأ0*، نزنه* واعلأ 
الرمة:



٢٩١بمدى لا رمحا الأفال من بمدى وما راثماما اسوءك ت باب - ٢ ٤

الحوا^؛^١،حنر الأشداق توم بلاب بى وننثغيمات -  ٢٥٤
لغراحها.الماء سممي أنها المطا أراد 

الجمز،*انثزق كقولهم حال، إلى حال من القحول ;مض اسممعلت لتأتي 
،٢٩٠صتصار • أى المسنا ورانتفرب الثناث،، وراستنت الشاة،، وااستسنتا 

الراء.محرك 

ومواضعهاافتعلت، .ناب:  ٢٣

شراء،اتخذت أي• ا'اشثونتا تقول ذللئ،، اتحدت و«عى انتعلت تأتي 
وأآذتحتأرءل؛ختا واراط؛حتا وحتزت، اا■؛ءشزت١ وكيلك أئضجت، ت وشويت 

صبلته،كقولك وحستبم ذييحة، اتخدت وآدو<حت،! ؛؛bJ:،، ندبحت; وذبحت، 
و3محلأفنمعناه واراكسسباا أصات ضمناه كنب وأما حيسآ، اتحدته واراحتنمنته، 

.الاصهلراب بمتنلت ورالاعتال، وطلب، 

و»ائقلعا،وئلع اانمم3او»اشتد«، وذلك عدا، شيءمن لا.رادبه افممل راني 
.و٠انتئات٠ ووأت و*ا-جتدب'ا، وجدب 

وأشباعهائئائلنا بمنزلة ااثسلناا نحو اثتتن، من تفاعلت ;عمى افتعلت لتأتي 
تجاورنا.بمتزلة وُاجثورئا، 

وأشباههااسوعئت -باب؛  ٢٤
يتعدىلا وما الأفعال من يتعدى وما 

أنأردت فإذا الأرصرأا ُاءثتت تقول والتوكيل•، البالغة ;ممى ائعوعلت تأتي 
وحشنواراحلورا، حلا وكدللئ، *اعشوشبت، نلت عامآ كشرا ذللئا تجعل 

أنس.ولا فها ما، لا الفلاة اكولة: )١( 
الأيصاسل.المل الضزب: )٢( 



الآبب1.مماب: ٢٩٢

الشاعر؛تال ندى، وهو واراحشوشنء 

،١١تئودهادماثآ وأحلرر الصئ عن ائفصاله تند عامان ش ثلما -  ٢٥٥
أي:محا'* امرأ مي وراعروريت عتيآ، ركبا" أي؛ الثلوا •اغروويث ونالوا 

•رتجه 

أاغاووطه،.تقول يتعدى، وانعود 
وأنشد؛نتمعرر، اسزرو*اا نالوا يتعدى، وفعللت، 

\صر/سمالئلثل نمغ نوئ ٠ -  ٢٥٦
.اصومنتا،اانحو وتوعلت وُجلستها، وردحرياء 

نحوامكثرانعك تقول لا مفعول، إلى يتعدى لا تإنه ئعلت، على كان وما 
فإن»ئلخ« تولهم وأئ ننلم،، لأنه اطلته« يقال ولا و»ظئف«، و»ءظم« وارم" 
تعتل،لم لو حالها عن الفاء حركة ليغيروا إليها حولتا نعلتا، من معتلة ئولتا أصلها 

ألفآ.لكانت، عولت، نحو ئعلث، من تعتل وجعلوها يحولوها لم غلو 
نحو؛انثنلته، تقول لا مفعول، إلى يثتدى لا فانه امعلت، على كان وما 
ورانطكث،.و»انخدزتأا و»انكنذت« »انطلمت،* 

وااحمارر>ت،ااااحمر<ت،اا نحو يتعدى، لا فإنه وايعاللت، اثعللتج على كان وما 
■و'امخاببمتح'' و'اتخبستحا 

افعللته.فيه؛ تقول لا و•اثمأوزرت،٠ ااءلمأتنت،ا الأربعة بنايتج من ونْلثره 
نحوارانحثككت،اواا-مئجمتطا.لايتعدى، فإنه افعللتح علؤروماكان 

والضعف،،والشدة والحسن، القيح من الإنسان؛ فى تكون الش والخصال 
نحو؛تتعدى، تج وليمعز، نعل على تأتي والعغلم، والنعر والجثن، والجراءة 

ينلحميد والست، اللنة المهلة الأرض والدعاُث،: اسحلي، واحلول؛ النانة، ولد يمنا  ٢١)

٠المدور • المصعرر ( ٢ ر 



٢٩٣واحد سش دابء الواو م - المن بمع ~ ؛علت باب؛ - ٢٠

وانئمعبا، واصب و«طما واعظم يصغرا واصغر يعزا واحن ينح* *قح 
يعضهموتال تتهمُ( وجهه انضر فقالوات نيء، منه وشد ذلك، وأشباه يسئ• 
وانبهَتحز• و»تخل تممهء واممه تجهث« واجهل تنلم* وابآ تيثزا اجص 

.يبه• 

تبح(ورشح قن• وائل تذد• ادث نحوت يفعل، نعل فيه بمتممل والمضاءم، 
الاو1،.من ؛،• Jjالتت يوش حكاه حرفا إلا 

واسالواو في - العين بفتح - فغنت باب؛ -  ٢٥
واحدبمص 

التراب،وخنوتر امحاه، ومحتته أمحوه الكتاب ومحويت، وكنك، ارحل كنوُت، 
امتخرحتجإذا ونمته! العفلم وئئور>ت، وحننته، العود وحنويت، أحيه، وحثيته أحثوه 
وهذنت،،وهذولتح أبيه، إلى ئسبته إذا وعريه• ارجل دعروت المح، وهو يمه، 

منارجل* الحيث فأما ، ئثزتها إذا ولمنها؛ العصا ولحوت! ، وتتنتها الغنم وقنوت 
وزنث،طائر يا وزنوت وجبآوة، جباية وجبوته الحراج وجين ع؛ر، لا فبالتاء اللوم 

ارحلرمنوت ، وثنتته الم! وئلوت وصعيت!، وصعرت وطعنت،، رجل يا وطعوت 
التلينونحوت تينتهم، أي• ونأيهم، ثاوأ القوم ونأوت ، احتيرته إذا وميمه• 

اللحموطهوت القرطاس، في تقول وكذلك! وتحننه، ، مشنته أي! الأرض، عن 
الثماءومأوت يديها، ومر الناقة ندي ائو أحن وما وأئوا أنبأ وأرته وأثته وطهيه، 

والقربرحله، ربطته بمعنى وطلنته الطانر وطلوت يتح، حتى مددته إذا I ومآيمه 
واحد.والطلا 

وحنينها،التلير وحزوت جليآ، لها جعلتا إذا ت وحليتها المرأْ وحلوت 
ورثانرررته، ارجل ورفين، به، ونيت إذا I ؤإتايه إتاوْ وألإث، به وأرت 
إذاونللئ، تحيآ، أتحى وتخنت! تحوأ أنحوها فأنا النار وتحوت أيفأ، 

إذا؛ وألحيته ولحيته الصص لحوت ، ففرجته والرماد الجمر فاجتمع أونين 





٢٩٥بعمى وثنلق ئتلئ باب؛ — ٢ ٩

قال!العن، I والوجد »ناالواجداوهوالعي، أغناني، أي! مء أوجدني،عد 
٠ؤاجد الالعس ض لخند ا٠ 

يهمرولا الأفعال، من أوسطه يهمز ما باب: -  ٢٨

لغةودوي ت يوش نال وذايآ، داوأ تدأى واذأى* دؤيأ تلوى العود* أذوي 
توجل عز اه نال، أجود. الهمزة ورك - القاف بكر وارمت* الدرجة* »ي ارئآت 

فمهموز،والدمخ الدم* انثأ زأما لئمم،هلا،، نفين وثن السماء م رش ^١>• 
اناذك*تُمدتلخ،، أي: و»أممتالث،« و»تشئلث،« »-أط،* زئوءأ، نثا وقال،; 
الأمر*»ي واروأت واآحبنطت* واا-بطأاتا* وادارتته*، واداز١١ه* واناوتقير الرجل 

•وُأرجبمهُ الأمر* و٠أرجات وأرويت*، 
واوأرمت*،الفينة* ورأزفأاتاو•او٠أرت،*، فلأن* إلى ااو٠يت، أيضأ وندروى 

محياو،ارئوت، الثوب* وارنأيت، واأءلمت،*، النار* واأءلفأتا واأحطن.تإ* واأحطأرت،، 
وحده.بالواو 

بمعنىوست فعنت باب: -  ٢٩
لوته*واثعب ورصثح*، الثيء* واصاح واسخن* يحن يومنا* اسثن 

تزعق،الرجل* وارعفمر واحثز*، تحثر، اللبن* وأخثر لغة، وأثحب* يثحب، 
.واطهتتا* المرأة* واطهزت وررعس*، 

وأشأ.ئثه، وأثبمأ واجمن*، تغثن، أ.ثينأ بضهم: عن ميبويه وحكى 

الآة"ابم,الإما،:ّورة)١( 



الأببث.مماب: ٢٩٦

بمصيوهغلت معنت باب: -  ٣٠
ور-منتعلى الصلاة ورحرمت تنش، ا واسقه تنش انفه* 

تنحو.وانعم* وات،ماابمحى ؛-^j، و٠سئو٠ بمنى، الرجل* داتري تحرم*، 
وهذا- بالفم - أك اليت« يقول: الرب بعض أن يوض عن ميبويه وروى 

•بمنل ثنن المضاعف، ثي يتثمل لأنه عثل، له يعرف، لا ساذ حرف 
منواسمرا واسمزا و٠ح٠قا، واحمقء واعجمرا اعجفء قال الفراء: تال 

وء•حرقا.واحرق* الأسمر، 

ويئعليفعل مغل باب: .  ٣١
منهو وكذللث، المنثة، من وتعتِ،، نم—، وقءشن، وتنطس* يعطس اعطس 

ليهدر*يهدر منطقه ني ورنين J^؛_* رص وازص نوائم، ثلان، عر الني 
دبمم،ينفر دثر ييرمر"، يربر دررمر ييخرز* يخرر رخرز ؤيننذ*، يمخ، ورمؤ، 
الشرائطمن هو وكذلاائ، ا. وتشرط تشرط وادط ويخزا، يختن الحجام ورحتن 
ويفتلث،اورعثرتعترونمرا،يمتلث، و٠فت^ئخ وئ٠زفا، الشيءثعزف عن نفسي اعزنتج 

وربرضوبمدد*، يندد واعدد وينفق*، يخفق القراد واحص وابى*، يأبد ورآتذ 
أسمطهالجدي وانمطث ويعندا، يا؛ند الحق عن واعني وترض*، ترض ماله من لي 

يحشتواحقز ؤيجاله*، يجلثه التاغ واحالن، ويتلدا يتلي الماد واثني وأسمطه*، 
يحسدواحد ويقترا، يقتر واقتن ويحجل*، يخجل الغراب ورحجل ييخشر*، 
واحنلث،ويكدم* يكدم وركدم قشرها، إذاينجبها الشجرة وانجب وتحتدا، 

وتخلج*تخي عينه واحنجث فيها، في الرنى جعل إذا ؤيحنكها* يحكها الدابة 
للبرء،جلبة علته إذا وتجالت،ا يجلس، الجؤح واجاو1ا وهومل*، ئذبل الناقة وادملت، 

ويعنلها*،يعضلها الأيم ورعنل ويقدر*، يندر ورندر وينرم*، ينرم الغلام ورعرم 



٢ ٩٧يشد بمني سو باب؛ - ٣١

الماءورجزن ويمرره®، بمزرْ النحل ورحرز ويحض*، يخبس وجهه وررحض 
وبجرر*•يجزر 

واهطمرقطر، وتنطق' قطف وادظف تزلج، إذا لولات ؤيأنل* يأبل ورأنل 
وأحمره'،أحمئ، العجين واحمنت وأحدره'، أحيره الشيء واحدرت أيضآ، قطف' 

كب،أي: وتزثزْ' تزبره وارتره ويذترْ*، ينإرْ الكتاب وردتر مثله، وائطزته' 
المرأةو'طمث عنره: عر مته الدين طلبتا إذا وأعسره' أعسره الرجل ورعسرهمته 

حامعها.إذا وتطنثها' تئمثها 
واباهلمنه الئجل و٠اJنتS ٠، وتنسب التناء 'ينسيج وهو ؤيمنهل'، نط و'تنهل 

وائمتتوأءئ؛ه'، أعرنه الهر عزسن، و* وشم'، تنخر الرجز ورثحر اتهمته، إذا 
لغة.- العين بكر - واراومتْ' ادمْ* الرجز 

•ويهمز* ثهبز منه رهملث عمر• بن جى عن الأصم، نال 
متعد،غين التفعيف، ذوامحت، من ئعلت على كان ما ! الفراء قال، المضاعف، ومن 

وراشحختاحنئ'، وااحفمتإ أعس' مثل _ العين مكسور - محنه يقبل فإن 
.أبح® 

واسثاونجث'، تجذ 'حد إ قالوا حميعآ، بعضه جاء وقد غيره: وقال، 
يبحورشح وتصد'، تضذ عتي ورصد ؤيجم*، يجم ورجم وتسب،*، تبث، المرس 

ويثح*•

•ومح* مح الأم، رنحب زيد؛ أبمح، وم، 
ردديت،مثل: — متعديأ التضعيف، ذوايت، محن ت، سالعلى كان وما • الفراء قال، 

بالك؛ينحاءاؤتv نادرة أِذ، ثلاثة إلا مضموم، منه تقعل فإن — وعددلت، ومددُت، 
الشرابفي واعثه ^٠^١، تنمه الحدسث، ورثم ونبذه'، تشده 'ثاره وهي جميعا، 

.وتمله' تبله 

وتثنهء.نقث الشء اتت غيره وزاد 



الأتن،_كظب:  ٢٩٨

حرفوهو جميعأ، والوجدان الموجدة من وتجدا تجد روجد نالوا العتل ومن 
له.نشر لا شاذ 

القدروائاحت ارتفع، إذا ونقمي، تفنو الماء اطما والواو الياء ذوات ومن 
ينفي،*،الم(ء ورطتاني يييط*، تلوط بملي ء رلأط يمح•، موح 

الصاديضم إلتكأهلا، وقرنت أمالها، وبميرعا، ينورها عنقه واصار 
الدية،من ؤتغيرا تغور ورعار عدل،، ت أي J^_، بموف عتي واصاذ وكرها، 

غير.وجمعها الغين؛، والأمم 

كلقمح، دءذا بمني، لنص بميل، بون ومحنهما دظه-< ينه صاحب ١^٣؛ اباف 
تغيرهمأهله واعار ء؛ر، لا فالص القطيعة أردت فإن الأحر، عر أحدهما 

ببمرمحم•أي وبمورعمُ، 
ئموْالركية ورماهت نسيغ،، اأّاغ والجيد وتنومه،، يسيغه الطعام وا١ناغ 

نهوالثيء وارماُث، وتلونه،، ظيته وارلأئه وتصوره،، يصيره وارصاره وئماه،، وقيه 
فاح.محتل ؤميخ، بمؤخ ورناغ دائه، إذا ولميثه® تموثه 

واثنامات، إذا ؤمميد، تقود وائاد وئثخ،، ثتؤخ الوحل م، رجله ائاحت 
وتنميه،.ئموه الحاJيئ، 

ويفعليفعل سل باب: -  ٣٢

ندخوردخ وتنمحغ،، تنضغ واممحغ مال، إذا ونجح، بجح القواد اجثح 
تمحقهاللي وامحص الح، ونّبملخ انلح ؤبمنغ،، تصخ واصغ ؤتدخ،، 

تشمواشم ^-»_،، ينجم وارجم ؤتنخي،،، تشش اللص ورشخب ؤتمحفه،، 

خأ•■
واثجوتفتحته، إذا وأشغوه، أنحاه فمي اشحوت الواووالألم، ذوات ومن 

,٢٦٠الأيه القرة؛ صورة 



٠^^ود؛يل  ٢٩٩
واتحوتاحترمت، إذا ، وابص® ابعو وُدمت صرنته، إذا وأئحوْ* أنحاْ تمري 
وامع>وْا.أمحاْ اللوح وامحولتا وأنخوْا، أنحاْ الأرض عن الطين 

ونفعليفعل هعل ب1ب: .  ٣٣

وذطحُ،يثطح الثور رُئطح ، دبمبحُ بجح الكلب وُن؛ح ويمح* ينح *مح 
وبنهى*،تنهى رنهى ؤثنحج*، شحح الثني ورشح وينهق* ينهق الحمار واتهى 

النتنواْومُت، زم، إذا طجرأ، يبمر* يلهم والهم ويهش*، يهش وائهش 
أووطحئهأ.ألقته إذا ئدمهأ محداعإ 

•ويبمم* بمام الم إل اعام المعتل ومن 
نحووالضم، بالكسر مستقبله فإن - العين مفتوح - ئعل عر جاء ما كل ت وقالوا 

وعي- الحلق ِوف أحد الفعل لأم تكون أن إلا يقتل* واثل تضرب* اصرب 
فربماكدلان، حاء إذا الحرف، فإن - والهاء والهمز، والخاء، والخاء، والغين، العين، 

^*،jjوادح تنثع،، واصنع وابدأثدأ،، نحوائرأمرأ، مغتوحأ، مه تفعل حاء 
والهر، يذأر* وايأر تنأل*، واتأد تنحرأ، واثحز يمنع* واقئ يمتح®، واتثخ 
•تقعر* واثثرفمه وائحريحر*، غعت،®، وائعب تقهرا، 

ورزجعبمنع*، وارع بجنيء*، امحنأ نحو الأصل، على يقعد حاء وربما 
تنلح®.واصلح ثدحل®، والحل ، يرثع" 

حروفاأحد فيه يكن لم إذا والمستقبل الماضي في بالفتح يفعل فعل يألتا ولم 
■عمريأبو لزاد يهم،*، اهم، وهو نادرا، جاء واحد حرف في إلا عينا' ولا لاما' الخلق 
واركىركن* اركن يقولوزت والثندادمحن الصرمحن من والنحويون يزكن* اركن 

:ركن•■



الأثة؛_كاب: ٣٠٠

ويفعليفعل فعل باب: -  ٣٤
و'بسدشم*، شم وُث؛م يمحثس*، محأس وُ$س يبمب*، بمب 'حبب 

يعحسبآله وعلى ه اش رصول وماءْ شح، ونفلامحا تكر تضر عليا ومحثس* تآس 
الكسر.— ؤيحسون 

فإننعل، من موامحا وما ثواذ، السالمة الأنعال في الأربعة الحروف وهذه 
تنجزا.واعجل نحواقلمأتعلم(، التملمهسز، 

واولليرمُ، ُدرم نمحو بالكر، ومتقبله ماضيه حاء ما غمته العتل فأما 
واورينرث"، واورث ب-رغ*، دُدرغ يبذا، داديذ ينؤ،*، و*وأذأ بمي*، 

ممق".أمره ونى ١٠، الزتديري" 

ويفعليفعل فعل باب: . ٣٠
الضادضموا المستقل أرادوا فإذا قليل*، شيء ث ُنضل يقال محدةت أبو تال 

مثله،العتل من جاء وقد شهه، المالم من حرف الكلام في وليس ُيثصل*، فقالوا 
ائدوم".نالوا ثم ائت" وكاوللثج ارئموُت،". نالوا نم فكروا، امث" قالوا 

وقالواتخدر. حذر مثل مصل* "نضل يقول من العرب، س أن ورئي تال• 
ثدوم".وادمث نتوت،" وات تنصز" والأجود*نصل قال؛ و'بمام• •بماط( أيضآ 

مصل.نضل مثل يثعم* ائعم يقول العرب، بعض بلغناأن • ميويه وقال 

آ-م_ناب:ععليقغل
منواحد حرفإ في إلا ذللتا غير يألتا ولم بالضم فمستقبله نعل على كان ما كل 

كمامعز نعاك فمالوا: ةكاد* اكدت مول العري، بعض قال؛ سويه، رواه المعتل 
•وبمصز نضل في تفعل بما قالوا 



٣٠١ J_l.باب: ٣٧

منالكتد نعل بين يفرقوا أن أرادوا فإنهم 'كذئاُ صموا الذين أما • الفراء ونال 
tij•؟،ونالوا ذلك، نفعل اكذئا فقالوا المزب في الكيد فعل وبين نعل في المكيدة 

الثانيوفي ابمادا الأول في فقالوا معلر، ش بينهما كما المكيدة، من المومء 
*يتجد"■

التجلبّا_ن1ب:

ايدذاوالمر الخثه، واالأنن» و»الأيماا »_«، بمعتى «ندنق« : قالوا
الدار،اثاء عاليه،، وراعيتي عاليه، ورادنى ورانثندمؤ، عنه، وراسذأديت واجدف،، 
،وأالغاثير، الال٠ثافير٠ وهي استأصله، إدا وانمده، رأسه، اسثد واحد، و٠ساؤها٠ 

وانمىوانرد0،، الماء، في الخبز، وارمتُث، واجدون،، عليه، احثوت 
واشذل،،الأصابع، وهواذئ مءنه، إذا واهزئه، المتر، فلأن وا>د، و»ثد«، 

الرجل،عن واجاحمت و-محبم،، حمى فهو و١أحئه٠ حئه، الله وارأنس 
والبطبه، وربح والمط، والمق وهوالمق وامثق، وقمددتا٠ مواء، واجاحثت، 

المى،ارستا وادندت،، الحجر، ادندهت الأرض، ه بنمدب إذا به، 
وانئا<ا.وارثبمه«، 

الخشبة،اننزت واقنزنه،، العود، انشدن وقحتاش«، هداش" *كلب 
٠والمثشار المنشار وهو و٠أشرتها٠ واوشرتها، 

نموهاتئمه وائته، ثموحآ، تممح اثمح، وقطنست،،، اطد، والمسن،،، المن، 
و٠أجم،حروجنا، اأ-حم واأحمني٠، الأمر، قأهمني يشرب، فلم البعدرأسه رغ إذا 
الرمة:ذي فول ومنه واوصلته٠، بالشيء، الشء ٠ؤصنت، ودب، أزف-، إذا 

الثنيكافيا بمئإ تماط ظفا ض بالأ5ام ص -نصي  ٢٥٧
زوجها،على المراة ائشزت جمله، أي: وقطانه، افر، على اض 

الشئاخ:قال سواء وامن، امن، إليه،، وارت إليه، انزت وانس،،، 



الأسةا-مماب:آ.مآ 

هالنوافز أسلمته منها ريع ؤإل ٠ —  ٢٥٨
ثفز.لأنها التوائم يعني 

جانس*وُالماء و،لعاشه؛ا• الرجل• راعاتنئ درأنزرئهم•• 'رأئزغتثم• 
حجرتبن أوس قول من وأنكرت• الرح' وأنكنت واجامدا 

تاكزئرا،هؤلأَ بملو نلبمت * -  ٢٥٩
•ذئب أبو نال لحل' • أي • سواء الأرض• ني وأتاح أثاح* 

ءالإصبع مها فرح نهذ * -  ٠٢٦
الماءاواءتئته٠.،أرنت وأانمملت،اامواء، اكيء، من ءائتمت 

أنسوأوق« وألرق« ألصى« وأنحارهم«. الناس« أصار الفناء: تال 
و»تهكتهؤالزغهتان« 

اجتمعاإذا ااهدادن< الحرفين أحد من الياء إبدال باب؛ -  ٣٨

العجاج؛تال وظتئث، وآصاله الظن، من ٠وقنتت٠ 
انزِىإذ اتازى شئئ _*  ٢٦١

تكاء'إلا الثت بمد نلأتهز كان >ونا وجد: > اف وتال ممض. أراد 
الأصوات،ورع المممق والممدية الصفير، المكاء: عييالء: أبو نال وو0ئيوته 

اىص-فووهل؛، مك هوثالث، وإدا وحث: عز افه نول ومنه اصد، صدئت من وأصله 
•ياء الدالتن إحدى فجعل ليجوز' بمجوف 

ياء.الباءين إحدى من فآبدل به، أقام إذا بالمكازا ءالثف من محو و٠لثتكا 

•برد ولا ب حر لا الذي الطب النوم اِلطلن،؛  ٢١١
للوقؤع.صعهعا جناب؛ الطاتر كنر )٢( 
.٣٥الأيت الأنفال: مودة )٣( 
. ٥٧الأية إ الزخرف سورة )٤( 



٣٠٣.اأدلسالمافي •؛.ياب:

يده،مد أي* ُثم،طاا أصله واثمطى® يشت، من ءدثاهاء ت عبيده أيو قال 
Jناؤه!جل اش قال واأملتتهء الإتابء ارامننث التبختر، وهي المطيطاءء ارالمنية ومنه 

■دأص؛الآهلآ، محنة مك تنر بتجآ آخر: موصع ني وقال بالنذلهل١، ذك جمهذ 

المشددمن الإبدال -باب؛  ٣٩

عروارئتالمز ، ٢٠٠٠٥والأصل المثنوة، وهي الكمة، من الرجز* اردكنكم 
الشاعر:تال الحار'، ارماد ومي النلة، من ظل، والأصل »ناشهِ« 

*١٢٣٧^^تكنكمُث ثائت * -  ٢٦٢
الفرزدق:ونول التكرير، من اككئرْاا وأصله 

الئثورُائذل؛محظن نا وبملفن _ءأي  ٢٦٣
المشفق،ه وأصلالحزن® وارثئه العنزة® ءاثمنه مى هو المهرول أي■ 

ُيبم■•ض الإيد •ي م ■ثمحا• م ُهالأْ' 

القوافيمن أبدل ها باب: - ٤ ٠ 

،:الجراح^ أبو أنثيتيه قال: الفراء أنشد 
والأصامرَال الأخض إلأَ ابنان ض ناشي زاه - ٢٦٤

ذك،:مثل قي غينه وأنشد 

. ٢٨٢الأة القرة: سورة )١( 
.٥٠١١١القرنان: ّورة )٢( 
يكثف.حش يعضن على بعضه تردد أي السحاب هازا تكرر الجنوب باتت أي )٣( 
الفلنمحوء على تحمله عيرته فرحل لأن حسمه نقصت أي الغيرة ثقته ند الذي المثمثف: )٤( 

•لفتهن ينكذبنه ءك نيخلس بهز 
.٩٤الأية ت الشعراء سورة )٥( 
.العقيلي الجراح أيا يقصد لعاله )٦( 



الأس'٣

يذرينف' يهم جند زب يا -  ٢٦٥
*غر0 وأمد 

النفضالثط1 ي\تِ كأف -  ٢٦٦
■عءرْ رأسي 

شائا سنزلا نزافِ -  ٢٦٧
الأ_نش_اطكرْ ا لئننشط 

تالغراء وأنشد 

المثماردزءاه_ا نمت كأ0 -  ٢٦٨
غيره!وأنشده الشام، والئط؛ 

ونطاناجعلوني رجاك إدا -  ٢٦٩
الأعرابي.■ابن وأنشد 

التحتجم يدلذ لم أرنر ~  ٢٧٠
وأنثي:

ندعزين تاث ثن سمحت -  ٢٧١

الممادي_لملا،الئئط ءمبَ تضرب 

،٢١٣١و'ات أن

Jك_ائواي ا ثفئو
٠الطالمل1،٣ثها كيشة 

بن_طر؛،ث—رمح——4 رمث أ نف

إئينيلأسصارْ،

،٦١٣١ز نباص ئبمز 

صمعرَا،في محب كثنه ك—آدق_ا 

المتيمالجريء الرجل دم مقدام جمع والمقاديم؛ المجم، من والمط العرب ّن الجعد )١( 
المط.صرب مثل صرا المقاديم يضرب جعد دجل رب والتقدير• الخرب، ؛ي 

وزثط;حاصته، ١لإسان من النكر رأس والكمرة؛ الكم؛، بمظم 'نوا • أم 
جمك،ت الرأس وءادلاط ماب، ويتومعل بالأدض ألتب ارّجل ينمق أن • الغرمالت 
الذم.والمنة: 

جاساه٠المنام: وشطا طولا، المنشق : التتي.)٤( 
والناحية.الجاسب المنال: )ْ( 
لمينرل،؛ الأصل، والمخ: مقصود، ميمم• مضيء• مشرقا صاف امحض لون كل الأزم•  ٢٦١

=الصنِا، بملن شحمة والكش؛ة والرأس، الكية بض ما والصدغان: المنق، صعحة آلمالمة: )٧( 



٣٠٥س أيدل ما ت باب - ٤ ٠

همره.وأمسي٠ 

اذلا،و-نض ->ابمز أمة أئاط ند واليد كأبجا -  ٢٧٢
الأرض.من المشرف ووجاذ: المغير، الحوض موز: الم 

عره.ي وأثم

اطنالدنن إذا الدس ثدغ لا المما .نطاة خنوَرَة .  ٢٧٣

الثط_الآلهأباح مشل لأبغزع إ# 
الأمرعن اأحجمت، وامصحن٠، الشيء راصمحن وجدا رجذب المقلوب، ومحن 

رانيأئس، إذا وني—،٠ اللحم 'بت درس، إذا وطسم* ،^^، ١١ُطنس وأجحمت،، 
النحل'قاع ومعيمهء، عميثة 'بر حان، إذا تين" و'آل يأتي، أتم، مثل يأيي،" الثيء 

حزه،اشتد إذا ء ومحق نومنا 'حمن، صربها، إذا تفعو؛ عليها" وثنا اثاقة على 
والعثا؛نةا،'الصاعثة وهي وصئ" الرجل 'صبق ُظردتإ، أي؛ وسمت،، 'ثمنت، 
الشيءعر الرجل 'أنان، المحال،، ذاثمتح وهي وبنثثاْا وعثثاة عقنتاة 'عثاب، 

إذاواعتماة* فلانآ الأمن 'اعتاق احتار، إذا ا واغتنى 'اغتام أشزز1،، إذا وأنمى* 
،:الثنثرىأقول ومنه نهلثمته، وبلته® الشيء 'بتلت، ه، حب

هريم.لأبن اليت هدا الجواليقي ب وتد * الناحية •' الصآغ و -
بقايافدرست أعوام عليها مضت وقد الدار نبه الأصاس، والأس• تنفل■ جمع • أتياظ  ٢١)

تهدمت.حياض 
البموالدمن؛ قفاها، على نعر لا التي القفا؛ والمعطاء الملن، العفة الحشورةت )٢( 

مثلجرعأ الماء تجؤع ولكن ، الماء فوق الدي الدمن لأتماف أي علا، رطنا؛ ونحوه، 
ناتة.يصف الصدر، إر الكامحل مستدار ت والشح أثباج 

العليمةفحول من يماني جاهلي شاعر الأندى، مالك ين عمرو م؛ ق ما ٠ نحر - . . . )٣( 
التيالرب لأمية صاحب وهو عشائرهم، منهم تبرأت الدي الخلفاء أحد وهو الثانية 

معللعها:

• ٢٨٥؛ ^(١٥• لأمل مواكم ئوم إر فإمح، مسليكم صدور أمي بني أنيعوا 



الأبية٤-كاب: ٣٠٦

،ثل نمينك ؤإل أمها على مصهُ ننيآ الأرض في لها كأف - ٢٧٤
تقطع.أي: 

إذابه* وجيجهت بالسبع *نجهجت ، ٠٥٠٢٠٥أي؛ رث؛ها وجهه الرجز *لت 
وأمدا،المشي في اامنب ووحز-حزتاا، المكان عن اتزحزحت، وزجرته، يه صغت 
الراجز:قال النثاوه، من وانتاُه* الشيء راسعى 

*النم انتاثها ايئ يثو ٠ .  ٢٧٥

الكاشتمسامحثؤ•نال 
مثل؛ورآني* الرجل ُد0ءني أ-نزئث، إذا ا ومأتي الأم •تاءني 

'رموائالختل جاءت، وأرعن٠ 'رأعرذ رجز ونصه*، ٠؛عرسه الأعرابي؛ ابن '"'نال 
إذاوانثوامه، عريمه الرجل ٠انثن٠ى ردأثاءا، ائآداء الأمة مممرنة، أي• ومراعي* 

زثذبه•
اعاتقعنه وعاقي وناترا، امار ولأئث،ا، ألأث وشاتك*، الئلاغ ارشاكي 

وءالشروالثصراوماأج،، \ذلإئإإ واع٠ج؛ي وآتن، وءآن وعانثح، وأعاث وعاق، 
•شي،ء كل من دالحرذ الجاب 

أطثهانا 3لفلقت4«، الئ-ند »ئالئإت ثوم، إذا وانص« ١^ »انتناع 
.نموترأرملته ثم وئرها جديت، أنت، إذا وأشتتها، الموس اااسصسأتإ وانفته،، 

الأعجميالكلام ْن العامة ب4 تكلم ما - ٤ ١ 
لونأي؛ زرتون، بالفارمية وأصله الخمر، االررجونا الأصمعي: قال 

والني:رأسها، تر؛ع فلا مها ظع ثسأ تهللج، مشت، إذا -مائها شل•؛من كأنها يقول؛ )١( 
-صانها.م»ل من مملله ولا كلامها تقطع أي رسلت،: المني، الشيء 



٣٠٧الأءج«ي الكلام من العامة به تكلم ٌا باب' - ٤ ١

وأحسبهاI قال الخمر، وءالأنفند® ارالإنفنط،ا الخمر، واالحناJرJ^رإ، ت ثال، الذم،، 

بالردب•

Jli وآصالهالغلق، وااال؛تساءاا أحسس،، فيما بالرومية ^^، ١١و،اوثجنجلاا ،ت
وااالسشليلءهو، ال؛تساء أي أدرى ما المثل• *ي يئال، الإنسان، ابن بالنبهلية 

كزدن،بالفارصية وأصله العنق، ورالكزدا كفجليز، بالفارسية وأصله المغرنة، 
وأنثي.

،١^١١ض الأئم ذوذ ْ>تاآ ظوئْ ئث القيغ إذا 3كا -  ٢٧٦
الأذئان.والأنثيان: 

•الُربي الأعجمي رامحا ربما • عيية أبو نال 
الصحراء،وارالاونن،ا الموة، وارالرور® صلب،، أي؛ سنت،ء اعزل : قالوا

للأعشى:وأنشد 

أمحإئزلأبالدنت، والأزب زبمل ارئ نندقلت 
بالفارسية.ن، لثوهي ، الصحراء يريد 

وكانالعرب،، لغة غير من ثيتآ القرآن في أن إلى يدم، عبيدة أبو يكن ولم 
بالغةالميزان، ااالقنطاسا( أن يزعم ءيرْ وكان اللغت؛ن، بتن يقع انفاث، هو يقول• 
الخبشة،بلسان الكوة، واالمث«كاةا الترك، بلسان المنتن، البارئ و٠النئاق٠ الروم، 

الجبل،وءالفور، وؤلين، حجارة أي: واكل، امنلتج* ية الفارّبو،الئجيلا 
بالسريانية.البحر وءالفم( بالئريانية، 

•وعجمي عربي لسان بكل *القور® قال؛ أنه ماس ابن عن وروى 

•الأرض وجه الئور نال: أنه عنه اض رض لبح ١١٠أبي بن علي وعن 

نبوتد حول* عليه وانى ثوي ما ٠ الّمى أولاد من والعقود صاح، التنس• ب )١( 
للفرزدق.اليت هدا الجوالثقي 



٣٠٨

بالفارسةوأصله الحرير، يرْ، بالفارمية وأصله الحمل، واالنتق٠ 
وميالصحيفة، و'المهمَقا نلنه، ُالفارمية وأصله الماء، وارالطنق® جيد أي؛ ءك' 

لبيد؛نال، بلأس، يالفارمية وهو 'البلأس' والمنح مهلء، يالفارمية 
المسللا،كزنذكا أ وزةن_اني^ Lj>و'ز ^١; شه .  ٢٧٧

وأصلهدريع، هم، نال؛ أنه غيره عن وروي مخنو، ماء هو عبيدة أبي وعن 
وبقي.عمل ومعناه مدماناJ، بالفارمية 

وثورؤبالعرمحةتارة وهم، بالقارب، و»الثورياءاا 
إالعجاج ثال 

*ازري جلله إذ كآلئص * -  ٢٧٨
المهطس.وهو شبي، بالفارسية وآصاله ثقيرة، وارالشيج، 

الحجاج؛نال 
النتنحاالنلأء فى رَأئث مما مما أز الثفئ كالتجثئ -  ٢٧٩

،•ونوله؛ برده، بالفارمية وهو الئى، والبردج نال؛ 
٠الث_زج_الم بمبوذ الهط شف، * -  ٢٨٠

٠٢أ ونوله الأارسةثجكال، وهو 
صالئمرجا يمج حراج توم ٠ -  ٢٨١

تشد،ت وترتى الحديد، سهك من يعلوها لما ذئراء الكتسة جعل الشيء، ريح حدة ت الدم )١( 
جعلواطوالأ كانت إذا واليرؤع طوال، الكنية هده درؤع يقول• • الدرثع عرى والعرى• 

وتب، ١٠١٠٣الدرؤع؛ي ا>اف س ينعوا دفعها أرادوا إذا و-طها س  ٠٣٠^عدتما لها 
.لاستدارته و4 شبهه •' ويقال تركة، جمع الممحى، • والترك ، لماصه بالبصل الترك 

نفسه.العجاج أي )٢( 
٠بملروا إذا البط لعب ٠ والفنرج • وجهك عنه تصرف لا الشيء على إمالك ' العكف )٣( 
نفسه.العجاج أى )٤( 



٠٣ ٩ الأعجم الكلام س العامة 0، تكلم ما باب: - ٤ ١

٠مرات ثلاث محي الخراج استخراج * أي ، مره سه بالعارسيه أصله ت تال 
تلنيله 

محب، ال وهوجأ منيئميح احة مثأ:ب ء  ٢٨٢
هنلاج.أي رنوار، بالفارمية وص النيل، المص الرهمج نال،؛ 

٠به3خالآ، البمثاذ اهنص نا وكاف ٠ -  ٢٨٣إ
•ثةرًْ بالقارب وص الماطل، 

.يالفارسأننايهاوهو الأكاؤع، ممدود؛ ااواالبالغاءاا 
لوه.بالقارب وأصاله٠ا العود، ورالألوة• 

حجر:بن أرس وهو الشاعر، وتال 

سضستلمالنس بالمصانص من وثاغلها لهاتجنب، وقئ _وداردئ،  ٢٨٤
.ار النميالفارسمة والسمسير 

الأعشى!وتال ياكن. بالفاربه وهو القواس، والالمش>را ارالمثمجرء 
ال؛،ادهبأجناد إياد وحا أرانيئحسب وتنداء -  ٢٨٥

والأصمعي، الكسأء وهو بالفارصية، أو بالنيهلة ءالجودتاءء أراد ت عبيدة أبو قال 
وخلقها٠يثخوصخا ت أي ايأجلادهاء يرويه 

وتتثتى.مشيتها فى تختال الش ٠ رالمياحة امرأة، يصف )١( 
تيقول والعصي، بالسيوف بعضأ يعضهم القوم تناول ت القتال في والجحاف كسر، ت اهتفس )٢( 

قل.من يثأر لا باطلا أي بهرجآ، وغيره القتل من الحرب ش المجاحفة كسرت ما كان 
الفلوس،والنم• الرًلتة، •' والعصافص • لها اشترى لها• وباع الجرب، س دنت ت تارفت )٣( 

نمية.الواحدة 
الأجياد.لبسوا إذا واد برجال وشبهها الأعلام، والأرام: الفلاة، البيداء: )٤( 





٣١١الأعجمي الكلام س العامة به تكلم ٌا باب' ' ٤١

معرب،فارمي يالرومية، وارالمنمم® ورالأزر® واراشث® نيئا، بطي، 
فارمي.و|اليانن| واالطا-؛ن| ورالقاص• 

و*الاوت_دوانااو٠الاسكر* واالنم؛ج® والحر، البرد وارالجرم® وءالص-مإد® 
.عنبن، كلها فارسية هذه واااموق٠ و'االنوزج' و'االحثدذ(* 

قبةأي: نائلي، وأصله معرب، واالئديرافارمي إنماهويروانه، و'االهمايوا* 
تقول:والعرب فأعرب. دلي، سه الناس ميه يالذي وهو متداخلة، قباب تلأُث، في 

محنمعيد هو ؛ ويقال،ناش، تعريب هو إنما ُد~ي* ودرهم • نال، للجزثز، ُمحُ رجل 
بلينة.لينج صلبة ردينة فضته أي: الثنوة، 

العمان:في الأعشى ونول، 
همحززق ونو مات حص . ..ه - ٢ ٩ ١ 

ذلك.نحو أو محبوس، أي: هوJالبهليةهنزونا، : قالوا

روية:وقول( 

ه، ١ دوسل المممتن ثخت( جسم في -ه ٢٩٢
،:العنديل وقول، نعريه، ، كوجلث، بالفارسية وهو صغير، ُةوشُ مال• 

هاسينص الدرآنة كدكان ه -  ٢٩٣
٠يالفارسة ذوبان واحدهم البوابون، ارالدراإنةاا ت قال 

لزالتأبج، ينول 

اللحم.الملل والقرش: الدمق، الشخت،: )١( 
جاهليشاعر العيي، بالمثقب يلقب ثعلبة، ين محصن ين العاتي *—ت ق  ٣٥نحو - . . . )٢( 

المننر،ين الغمان رمدح مدائح، ب وله مند، ين عمرد يالملك اتصل الحرين، أهل ُن 
(.٢٣٩ع)م: ورقة. حكمة ب حد رشمْ 

باسن.ُنكاضءإذاسه^ن:)٣( 



الأبب1_ىب: ٣١٢

1خاوارص،الالق ليع نسئ اشُبدكا ؛ا،آ-سنذئ
وتالالتخت، بمسكه أي• دار، ئغت بالفارسية ومحو الثوب، 'الذحدارأ 

تبقرة يمحق الكمنث 

٠دحدار صفح عنها التوارق يجلو ٠ - ٢ ٩ ٥ 
تاعرب.الثرب،، موضع أي: الحوركاْ، يمي كان و*الحورش* 

بعصعلى الصفات بض لحول باب؛  ٠٤٢

أنشد»عالى« على وتدخل ءندف« من »جئئ تقول: ارءند« عر رثنء تدخل 
الكساتي:

أجوازشلع به آ نوثاُ؟آ-تائتتنوش 
الإمة:ذو تال رعن، عر وتدخل 

٠المشارق يمين عن من محث إذا ص - ٢ ^١٩ 

المطار:وتال 

*ؤتأص ئفرْ اتجيا نجن عن بن ٠ - ٢  ٩٨
منذانتزغق<' منها واكاف منهم، ين نأملث لي أصحاب ير اكنث وتقول نال؛ 

ننها،.

ذلك،،.كمكان من رأحدنه يقول: العرب بعفن سمعت الكاتي: ونال 

منواجئث عونه، من كقوللث،: ■^؛٠٠ من اجئث تقول: العرب سويه؛ تال 

والق.التجار نز تحمل التي الإبل والس: كنفا، مروا: )١( 
و4تنطع نونا من ثارلأ الماء من ب ما وتتناول الخوض ماء من تشرب باتت إبلا بمف  ٢٢١

.الوسهل ومو جوز، جح • والأجواز ببدة، أرصآ 
مستأنفة.نل! ونفلرة موضع، الميا؛  ٢٣١



٣١٣يعص عق الصفات بعض لحول باب؛ - ٤٢

ت، ر مزاحم ونال عنده من كقولك! معه، 
مجه_لأأ،بيداء مض وعس ثصن، ظمؤه1 ثم ما تند عف من عدت - ٢ ٩ ٩ 

الباء،عر إلا الصفات، حروف جمح على تدخل رمن* الكساتي: ونال 
العربامتنعت، ؤإنما ت قال نمها، عليها أيضأ تدخل ولا الغراءت وقال دم،، واللام، 

مجنليس لأنه الأمعاء، فيهما يتوهموا فلم قلتا لأنهما واللام، اياء على دخالها إس 
مثل.معنى فى لألها الكاف، على وأدخلت، حرف، على اسم العرب أسماء 

الشاعر:قال الاكاف، على تدخل والباء 

ؤئاتال"آ،جنى وني، إذا أغوجمب بكالهراو؛ وزغئ -  ٣٠•
القيس:امرؤ وقال 

ودتمىر؛اطورا العيس قيه ئصوب ونطنا يجشث، الماء بكأبن ورحنا -  ١٣٠
:سيبويه وأنثي ، الماء ابن بمثل قال: كأنه 

ث_ؤممبمنر^*محما زناياُي، ٠ .  ٣٠٢

شاعرالحاريث،، بن مْ بن صرو بن مزاحم أو الحارث، بن مزاحم م؛  ١٢٠نحو - . ..)١( 
لا،قتال الناس؟ اشعر أنت، : الر٠٠لذي نل والفرذدق،، حرير زمن ني كان بدوي، غزل 

يمارلا الشعر من وحشا يمول الروصات يكن مزاحم، له ينال عميل بني س غلام ولكن 
(.٢١١طه.^٧: يمول احدان 

بينمحا والظمءت تحقنه، ولكنت، فرحها، نوق، س المطاة غيمته أي عليه• من ءل«ُت، )٢( 
ةلثل. ولدحا تركتؤ لمل- محمول؛ المنانة، ؛ والييداء الأعلى، البيفس تشر • والقيضن الشربتين، 

ماء.لها محتلمص وذمتا له علم لا مكان في عطشها 
والأعوحي:انما، وحي صلامحة الهراوة مثل بقرص يتقدم من الحرب في كممت، يمول؛ )٣( 

والرلكمحبؤ؛وفترٌت،. صاُنتا وونتؤ؛ أعمر، بن لغني كان فحل الأكر؛ أموج إلى منسوبه 

حلورأالعين فيه ومحموب جنبه إلى نائم الأسير؛ أو الفرس وجسي، طائر، * الماء؛ امحى )٤( 
•أحرك، واعلاه تارة امغله إلى المن تتئلر اي وترتقي؛ 

المجايم،،الرح خطام د ويلقب عياض، بن بشر بن لمإض الُجر هذا الجوالثقي نب )٥( 
•يفثن وحطام رماد عتر ٠ وصدره 

وككميبالنار، ا-حتراءها وصلاها؛ القدر، تحت تتص-ا الش الحجارة هى الأثاش' الصاليان )٦( 



الأبب£_كتاب: ٣١٤

؛نعن بن القاسم وأنثي الكاف، على الكاف فأدخل 

٠بهِ بم.ثو الشنق لكشم، ض .٠ ٣  ٠٣

بعضمكان دفات اJ۵بعص لحول باب؛ -  ٤٣

إصبعي،على أي: إصتم،اا في الخاتم يدخل ®لا ت تقول »على،ا، ماكان  ٠٠ارفي 
وفالالخل، جذوع على أي: جذوع فى ؤولأصلقةم وحل: عز اض قال 

الشاعر:

أجدعابإلأ ثيان عطتسث نلأ ئحلؤ جنع ش العبدئ صلبوا هم - ٣ ٠ ٤ 
تعنترة وقال 

هننخثلْ، في يائه كأل تطل -ه ٣٠٥

■طوله من نرحة على • أتم( 
:الايا٠ة قال ، ٠^٠٠٠مكان وُإلى'ا 

أجربالثاو به مقلي الناس إلى كأم بالوعيد ثركي ٥^■ -  ٣٠٦
،رثة•وقال الناس، فى يريد 

•يزلن لم أئاش نمت ما مثل أي ' يرثمن 
الكوفة،قاصي اش عبد أبو الكوفي، الهذلي المسعدي معن بن القاسم ى  ١٧٥— . . . )١( 

منوهو ّخيآ وكايا والأدب" والأناب والأمحار بالعربية عالمآ كان الحديث، حفاظ من 
(.١٨٦ت ع)ه ٠ مسعود بن اض عبد الصحابي أحفاد 

البالي،والسحق! غاليظ، كتاب من يتخد ثوب وهر كالخنيف، ؤلريق عار أي كالخيف؛ )٢( 
فياليوم تسكن ؤإنما البوم. ذكر والصدى! يسلكه، من وقلة لدروسه به الطريق وشيه 

الخالية.اJواصع 
٠٧١الأية طه! سورة )٣( 
٠المقطؤع وهو مجدؤع، بأنف أي ؛أجيخ! )٤( 

الشجرة.السرحة! ( ٥ ) 



٣١٥بعض مكان الصفات بمص دخول باب: -  ٤٣

الئصمدلالكريم البنت ذووة إر ئلأتني الجمع المحي تلتق ؤإذ - ٣ ٠ ٧
إلىرجك ؤيقال ؤيئصد، إليه بمني الذي الكريم البت ذروة في أي: 

فيهم.أي: المزم* 
المحقنوقال تك، يمعتى ^،، ulpارصيت يقال أض'، مكان ورءاىُ 

،:النماي١٢
ااهرصأعجثنسي افه ئ لننئنيز بنو على رصث إدا - ٣ ٠ ٨ 

قال!عنها، يمض الموساا عر وارمبم، 

٠^٣، ٣١يزغ وهر عنها أنس * - ٣ ٠ ٩ 

،ال طبمأثز', ولم أ، صديقأوذ ولمأ ءالًً,، نم0َ ناذينقلا  ٠٣١
'مح:ش:هلأ 

ودىل٧،اذبارة بمدن لم وأذبز بوده علر ور أمزآ ما إدا - ٣١١
بود؛•درم، ت أي 

مىوالهيت عته، بمعنى فلأن® مى فلاة احذقتي يقال! *عى®، مكان وارثر^٠ 

■البنت ذروة *ع الثمّف ني تجدني المعالي وذم للمماحرة الجمح الحي الض إذا يقول• )١( 
ترجمته.تقدمت )٢( 

•مود شنا س تعمل، للم غمن س عملت القوس ءا-ْ يقول؛ )٣( 
حيتلأن بذلان>  V_!،Jثعلية، ين الحاريث، ين لحرثان لقط الإصع ذو م: ق  ٢٢نحو )٤( 

ومحومضر، إر ب ينتهي زانية، إصح له كانت ويقال؛ نتطعيا، ر-بمله إصع نهشتا 
.١(  ٧٣: ٢ ع) والعظة. بالحكمة مليء وشم، طويلا، عاش شخ حكيم شاعر 

جنايةأجن يقول؛لم جناعا، وانتنح الماء وشريتا رعتا إذا العز أولاد من الجمرة؛ )٥( 
المرضتدنى والطبع؛ عرضا، ويدض صديتآ يسوء شيثآ أنعل ولم شيتآ، عتي ضحتملأ 

وتلطخه.

■تربيع بنا مليط بن سير، بن غان بن للرم الجواليقي سه المت، )٦( 
•يرجع لم بمدر؛ لم )٧( 





٣١٧بعض محكان الصفات يض لحول باب: -  ٤٣

•بالهوى ت أي الهوى4أا، عن بمي ه وجز: > اف نول ني أبومدة ونال 
أي•أددا٠بمهل في أبب"ب4م ٠^٧^ وجزت عز اض نال مكان"إل"، و"في" 

أفو'اتج■إل 
الخوص:زيد قال ابء، ملكن و»فىأا 

والمحل؛أالأباهر طنن في بميروف ثوارس فتها الروع يوم ؤتوكب -  ٣١٧

٢وحزل وثى عناو ثن حال كز على ئفته خز النم منا زحصخنن . ٣١٨
ونالآ-م؛نا، حضحضن أي: 

*ا،ام_همذفىأألنانا 
أى:ام،وذالالأغثى:

هأئثدا المهاوق في تنوشد ؤإدا ه -  ٠٣٢
أخاب.الأنياء إذانئزبكن_،أى:

:١^١^،اللام، و»ض«مكان 
،ارآر وأحظفيه—ا الس ئط—ار —ا علته وحلا أشهرأ وعنه -  ١٣٢

الآةجالجم:ّورة)١( 
.الآةأ<مرةإّرامم;)٢( 
الجاعلة،أطال من مكف<، أبو رصا، عبد بن مهب، بن مهلهل بن زيد م: ٩ - . . . )٣( 

أدركلسنآ، رحطيبآ محنآ ثاعرأ وكان بها، طراده لكثرة أر حيله لكثرة الحيل زيد لقب 
(.٦١ت ع)ّآ ٠ الخير زيد فسماه اش رمول وصربه فأسلم، هو الني على ورفد الإسلام 

كلية.جمع والكلى• الصلب، مستبهلن عرق وهو أبهر، جمع * ألأئاهر )٤( 
فطعنأي الماء، سلم وص غمرة، جمع ت والغمار حركن، ت وحفخضن صفنآ يصف )٥( 

٠وصحلة غمرة بنا البحر 
الأمتقم كما وتضمهم تجمعهم لأنها لهم أمأ وجعلها طيء، جان، احد سلمى؛ بالأم أراد )٦( 

أرادعا.من على ميعة ص أي تغتمؤ؛ وما أولادها، 
=ارتفع الني؛ وطار غترعا، يرعه لم ر علها وحلا النامحت،، النانة هذه رعت، أي ر رصه )٧( 



الأسة_مم: ٣١٨

خلالها.أي: 
الشام:ونال نيه، عر بمض لمهء 'نمط يقال: 'عرا، مكان واللام 

ش٢ل١،«لزند:ن لِنربمأ نم .* ٣٢٢
ونالآخر:والثم، اليدين عر أي: 

اكاصلىلِنست خض نلإئ تشابما ض ئخوءانا كأ'و -  ٣٢٣
•الجناجن عر دقت أي؛ 

ص:ابن نال 'مذا، متكان و'إرا 

■_ اي: 

أبووقال بمدي، أي: كدا، من إر أنض 'م بمال 'بمدا، مكان و'إرا 
(٣).ضّ

صأن4ىإوئبجالإبمق .أملأ.محلإراثبِ،نذم؛ ٣٢٥
تالراعي وقال بمدي، أي! 

النوَايال؛،م ثذ ءتاغ، خردة اكائ، وآذ إذا ماد -  ٣٢٦

(٢)

(٣)

٠ودخل قيئ هبط • واستنار الشحم، 
اليتهذا الجواليقي نسب وتد ٠ قميصه جيب يالريح له ثككت •' وصدره بيت عجز هدا 

المقري.جرير بن لكب 
والثقات:يركن، إذا الأرض عر منها تجار ما دم النانت، تخوكه 'وصع المخلقات 

آخرمن النول، داكريس؛ عرستا، حنث ومعرس؛ وكركرتها، نوايمها من ماريا مواضع 
عزاالجوالغي ب وتد الصدر. عفلأم والجناجن: شان، خمس أي والخص؛ الليل، 
حكيم.بن للطرماح المت، 
ملالحمامة شعراء من فحل شاعر *ن.يل، بن مهل بتي من الهدلي، الملمس ؛ن ءاءر 
(.٢٥٠ودخير*عالءد،..ع)م: وأنم، الإّلأم أدرك 

خنفناكساء; وراد أيما مجالها ني المميلة ومي وزاكم ممل ذات لكننا إذا الرأ؛ الثقال،؛ 
=لم اكي الخريدة ومل: الحين، والخريدة: جاراتهن- محوت إل والمجيء لن.مات ار 



٣١٩بعض مكان الصفات بعض يحول ت باب —  ٤٣

الجندي:وتأل عندي، أي: 
وأئجراراطم أو أ وثنفأ ثماناصطاد؛كرما لكلذي إليها وكال -  ٣٢٧

،:٢٧بن حتتد وقال عندنا، أي: 
٠ءج؛بلم إلإ نبات وذكرك * -  ٣٢٨

وتالآحر:عندي، أي: 
ييص- ث_اد_نته—ا ؤإل - إنذ أم من الس إة . ٣٢٩

الإصغ:ذو تال اعرا مكان و*عرأاا 
سروسلندئاس ف ولأ عنى، زحن-، لأ عئك أتن لأ0 -  ٠٣٣

■الثبم بن ض نال لقد ضآ، الحب ني مصل لم أي؛ 
٠الئممارب، نايه ذي عى ئدحرج ٠ -  ٣٣١

•نايه ذي عر أي: 
قولهومنه رتندا، مكان واعي، 

٠ضالرَا، ض زائل خزب نمث ٠ .  ٣٣٢

(٤)

غبالتي لص غانة، جمع والغواني: بالمل، الدين الرنغة الحادين وانمناع: نص، =
•وجمالها يحنها 

اطماو وليما أكل الذي كالدم، والبنفة اماهة لي الهرة هدم عند الثور وكان يقول: )١( 
■دافحس أقبح أي واهجر يغما انيد أي 

٠ترجمته تقدمت )٢( 
•أحيانآ وذكرك ؤيروى؛ الدهر، من الرعة وص ب جمع بات؛ ال)٣( 
ليانيأنت، ولا الممرف. ولأم الجر لأم يحد؛، عملته، ابن ه أراد عك: ابن لاه )إ( 

•قسوصتي، أمري ماللث، أنتا ولا أي نتخزوني؛ 
 )o( الدم،ءروق، والسام؛ المطالي؛الدهس،، القي السام؛ ذو
•ض( العامة ص؛ط تريا وصدره؛ ماد، بن االحار'ث، الجوالض ب سن، عجز هذا )٦( 
أثوىكان ألقحت، ثم تلتح لم أعوامأ ضن، وإذا صل0، والحال؛ الحمل، اللهاح: )٧( 

لولدها.



الأ؛ب1_مماب: ٣٢.

،1و،سهل بندحتال، ت أي 
*، ٢١٣ض ثثطق لإ الخض س-*ئؤوم 

تومنه مصل، بمد • أي 

٠تيلُم ص ُر'ظ رتيل ٠ -  ٣٣٤
قال■ قيل بمد أي؛ قيل* غن ذاك نابمل *أنا ويقال تنهل، بمد أي; 

تجندى ل١ 

آعمم عى سرن العدو ح_نب جننث إدا أندأ بأ وانأد -  ٣٣٥
.عمم بعد ت أي 

نلكعر الئجاطص ظو تا ؤدابثوا وجئت عز افه نال 'ر'، بمض ورعرا 
نيأي: ُلأن،ا قيد ض كدا «كال وينال نلك ني أي: ثهازلأى 

عهده.

لبيد:أخل»نال امن مأكان واعن* 
،٦١٠تإ الغيطاو -ملص لور*د ٠ .  ٣٣٦

•ئوإب بن ام ونول أجله، من ت أي 
ئارن—امؤني الليل عند وشهدت ئوحدت القداح إدا شهدت وثل _  ٣٣٧

شنارهانوق البلح نوف وكأف رثها أساوي أولية ذات عى 

•يرايها نوق المسك فتت ويضحى وصادره: العيس لامريء الجواليقى نب بيت عجز مذا )١( 
■واحد ثوب في نقى أن والتفضل؛ للعمل، الانبراز الإنتطاق؛ )٢( 
•ثو*ل لم ذا ثم ُذا نفرين • وتمامه للمجاج الجوالثني سه بيت صدر مذا )٣( 
للحرب.ناتاره اللقاح، عند ذنبها رنم، إذا المانة: شالت، )٤( 
. ١٠٢الأة البقرة:ّورة )٥( 
تُلديالأدم، إن فيقول• حمارأ يصم، الأرض، من انخفض ما ومو غاممل، جمع البلان: )٦( 

يآ.طل 
بهاءتوحد أي توحللت، ونيل؛ للحم، لفلا، قدحأ واحد كل أحد أى نولان، فيه توحدين،؛ )٧( 



٣٢١بعضن مكان الصفات بعضن دخول باب؛ —  ٤٣

أجل•من أي 
الشاعر.قال امزا، بممى والباء 

س-جلا،شآ حمر لجج متى رست ثم الثخر بناء ثرتن -  ٣٣٨
عنترة!قول ومثله البحر، ماء من شربن أي؛ 

الدبم—»ارحثاض عى ثمر زذواء فأصبمث الئ-مصنن بناء شربث -  ٣٣٩
الأعشى!قال اهيء، بمعنى والباء 

هالإئلأل يالكثيئ ثكاءُ نا # .  ٠٣٤
الأطلال.في أي! 

ْعأي! ثاقب'، حث—، إلى عانل ظريف فلأنا ُإل يقال! اسمرا بمعنى واإلىُ 
حسب.

اينتفئء"آ،:وjال 
الجنادل؛،التتام إلى ث-ووْ نى بم؛ النوَاز عئ؛ ثدخت -  ١٣٤

فلم؛العشي نمومالأنهم ؛ نارعاموتي اللبل صد وحهدت غيرعما، يشركهما لم حلان ر =
قدأي: أدلة ذات أحل من أي أولة: ذات عن نارأ، وأر اللل أدركهم حش يفرغوا 
عنلءإلا ذلك يكون ولا عنها، وأخادعه اماره رأصاود؛ مميتة. فهي ك.لي، بعد وليآ أكلتا 
،عؤ* يزاد لئلا رم اليثلهر ولا الثمن من القص ه نفإلى واحد كل يجتن والجدبا الفلأء 

ليياصّه،بالملح سكين العلى الشحم من حمد ما نبه العراض. السكاكين والثمار: 
نلاش>،عن ينيبا ممن هو وليس لحمها، ونفرته نحرها يشهد بأنه ه نفوصف أنه والمعي 

الأحوال.الكرماء تفعله إنما وطا 
لجج،ومعل بمعش لجج( )مش وتكون البحر، ماء من شربن السحاب أن يعني شربن: )١( 

صوت.مع سريع نئ أي شج: ولهن 
أحدهماتغلبا ووّير، دحرض هما والدحرصان: اكاتة، إلى بمود صمير )شربتا( ني )٢( 

والزوراء:الأحر، صلى 
٠ترجمته تقدمت )٣( 
بالمنكب،الشعر من ألم مجا وص لمة جمع ت راللمام واتسعت، غشت إذا ت الغرة ثدحت )٤( 

.البطة صد وهي جعدة جمع رالجعاد 



الأثأإ.مماب: ٣٢٢

اتوالهمتأكلوا ^ولأ ثناؤه: حث نوله ش مدة أبو وتال صغلة، كل مع أي: 
افهل"آ،؟إل أنصاري ^نن وجث: عز وتوله أموالكم، مع أي:  ٢٢أنوالمحإهلإر 
الدود..ع أي: إبزا الدزد إلى »اقد وقولهم: اف، مع أي: 

ؤالحuتوجث• عز اش قال وُإليهاا، لهُ، راهدنته يقال: اللام، يمعتى وارإر؛ا 
تنشمهلْ،،صزاط إلى ق٠دى ؤوإنك، آحر: موضع وفي ، ٢^١^٤٢ندانا لذي اف 

أذضرك يؤ، آخرت موضع دفي ، ٢٦القءلهلإر يقن ؤدأذ-م ت تحال وقال 
لهالأد

ااءأفوينال: اش، يامم أي• اشُ امم عر ُاركب يقال الباء، يمعنى وْءرُ 
الشاعر:وقول وايه• عاليه* واخترت وابه«، عليه* 

٠ذاق ذيل ض انمل *شأوا -  ٣٤٣
ذنب؛أبي ينول دليل، أي؛ 

دبم-دعلىالقداع على بجتض بمر وكآئه انه، ربدكأيئس - ٣٤٤

نمامة.يمنى الرأس، صغيرْ وصعلة؛ صوته، وحوارْ: خوار، تور خيار• ١، 
١^٢.النماء: سورة ٢( 
. ٥٢الأية عمرازت آل محورة ٣( 
٠ ٤٣الأة الأعراف: محورة ٤( 
.٥٢الأية الثوري؛ محورة ٥( 
٠٦٨الأية الحل: محررة ٦( 
الآةه.الزلزلأن:محورة ٧( 
قداحالأتن كأن أراد: المداح، مها تجمع جلدة أر خرتة دالرياية• الأتن، أ؛ا كأنهن• ٨، 

يينع،ويمض: السر. ني بالمداح يضرب الذي والبمر؛ الحمار، أي وكأنه: رياية، 
•وبمدع؛محناس( 



٣٢٣يعص عكاز الممات بعض يحول ت باب -  ٤٣

بالقداح.I أي 
ليد!قال اسمرا، بمعنى واعلى'ا

يلا،ألاو_ن يهأ وأن_وَاح irjفي تآب أل _ك ٣٤٥
المآلي.معهن وأنواحآ السحاب ذرى على مصئحات كأن أي! 

وتالاكناخ:
ناعزرآ،المد مى ذاق على وسعوفدرنمآ _وبندانمراحال، ٣٤٦

ذاك.مع أي: 
عراكتالوا ^إدا وجزت عز اش نول ش ■مدة أبو نال رمن* بمعنى ورعلى* 

اإني)ا(.ٍنخئ وزال الاس، س أي: الناس 
شثلْ،اشق ارنأئفظى نامحزومامنوها ض -  ٣٤٧

أسلار٠ا.من أي: 

تالمس امرؤ قال رين* بمعنى داني،* 
أحزالملاثة ني شهرا نلأين أيبءْ كاف من بمتن -وش ٣٤٨

•أحوال ثلاثة ين أي! 

الجعدي;وتال حلم، مع أي! جفا* في عاند رئلأل يقال امع*، بمعنى ورفي* 
•عتكون حرتة وص مثلأة جمع * واا*آاي أعاليه، ٠ وذراْ مفقن، الثاء ت المصفحات )١( 

*ناحت إذا بها تشير النائحة 
بالمرظ،المدبؤغ والتروظ؛ حضر، حْلوط رفيها حمر أرصها الروي س صرب ت الخال  ٢٢)

٠السير ت والقد الشديد، والماعز.* 
.١^^٢ الضن: مورة )٣( 
بصخرلقب الأصمهانى؛ تال جاهر، شاعر هديل، ض من الخيثص، اش عبد بن صخر )٤( 

,٢٢٠١ع)مآ: شره. وكثرة بأسه وشدة لخلاعنته الغي 
•كريهة كتيبة يعتي وتحرفوها، علثكم ترد هدم ما فتقولوا فتها تشكوا محا مجش تقول*  ٢٥)

حروجه٠في صوتآ له تسمع بالد*ع ينفث ونفثث' دم، و'ءآق٠ نواحيها، وأةهلارهات 



 .1)٢(.

الأبب؛_كظب: ٣٢٤

٠لي.>نتُ" ذ0من  'ض
؛الأخر ونال ت أي 

اكراييققي تجرى المرن ناكن يى حدب ذي جوف ني أوطنم -  ٠٣٥
الماء•طير وص الخرانتق، ع أي؛ 

ا;>ثآنلأ بن متمم تال ا>4عاا __ واللام 
شاثبمأ بت لب ابجاع ِثول زنايكأ كم دق نلئا .  ١٣٥

اجتماع.طول ،ع أي: 
وقالحلون، بعدثلاث ت حلوذاأي لثلاث اكتت ابعداكقولهم بمعتى واللام 

الرارت

وبيلأل؛،١^^ ثعاورة حدا بايم، خض لتم ووذف حش -  ٣٥٢
•خس تمام يعد أي 

ذاكوافعلمت أجلك، من أي: للي، ذلك أفعلت تقول أجل« امن يمض واللام 
••مؤنهم أجل من • أي الناس* لمون 

العجاج!ونال 

توتمامه ا فرمأ فيه يصف لالجعالي بيت صدر هذا ٠ الجواليقى تال )١( 
المكبرهل جرجؤ إلس 

شامرأة ريق حلاوة شبه المرتفع، الخونحع والحدب؛ غدوة، تمطر التي المحابة الغائية؛ )٢( 
السحابة.ماء بطعم عذوبته 

شاعرنهشل أبو المميمي اليربوعي شداد بن جمرة بن نوترة بن تم ه؛  ٣٠نحو - • • • )٣( 
لأحيهرثازْ شعره أشهر أعور، تصيرأ وكان والإملأم، الجاهلية في اشتهر صحابي، فحل 

(.٢٧٤ماس.ع)ه؛ 
والماممس؛الخامس اليوم في وترد أيام، ثلاثة وتدعه يومآ الماء الإبل ترد أن ت الخمس )٤( 

أنوهو تداوله، وتعاوره؛ الكلأ، من المومحع الجديدة البثر والجد* الطلب* البعيد المابق 
الخما.نعت من وهو الوخيم والوبيل• ، هدء ثم هذْ عليه تهب 



٥٣٢ الصفات نياد؛ ؛اب: - ٤ ٤

أج-وابماخ_ردرالا،ني لف؛ إذا شع -  ٣٥٣
الجزع•أجل من أجوافها في حريرا للماء مع ن أراد 

عمرربناعاراقال والباءيمعنى 

وييشتاصشمات مثن إذا نلبمى، ركنهم أف على مس ما ~اردر؛  ٤٣٥
زائدة.راما* نوص، ودك عر ت أي 

لمدتتال أجل* ُمن يمض واياء 
.٠. Jالدحولأ٤،. ثنير علب ص -  ٣٥٥

•الذحول أجل من أي؛ 

الصفاتزيادة ؛؛-باب: 

يام^١^١ تعالى؛ ونال ،، اقهسهأ بالؤوتست، ساؤ01 جل اف نال 
^^٠٥١،٧عناد بها تنزب ^^-١ وجل؛ عز ونال ربك، انم أي؛ رئكهأ٦، 

أجوافها،في أدحك أي أحارته ت وامتحير الماء، بلع والمع؛ الخاء، وردت إبلا يصف )١( 
صوته.ت الخاء وخرير 

مدةالحيرة في وأقام يتيمأ نشأ مقدم جاملي شاعر نمتثه، بن عمرو ى ق  ٨٥-  ١٨٠لحو  ٢٢)
شفات ممر إلى توجيه في المس اعرهاء مع وحممح المس، ١^ رابا حجرا لصحب 
(.٨٣ت ع)ه شعره. في الخيال واصع وكان )الضاغ( له يقال فكان الطريق، 

)شمالثوله ناما يس، يا وغارتنهم تركتهم ند أنك ملي نومي مجاورة بودك يمول؛ )٣، 
الهّد•ر الشمال *ثل *ي التي الريح يريد فإن* دنيحبما، 

تبمامه البيت )٤( 
ادامهاقرراسأ دي الججن ا كأنهاليحرل بتثسدر علب 
جعت والدحول يعضأ، بضهم يرعد ت تشير العنق، النليفل ومحو أغلب، جح وغلب• 

•الخقد وعر ذحل 
.٢٠الأية ت الموصون سورة )٥( 
,١ الأية ت العلق سورة )٦( 
الآةأ.الإنسان: سورة )٧( 



الآثة1_كتاب: ٣٢٦

\حأىتيه،وىل 
.. د1لومقلى. بمثوو !ذ * .  ٣٥٦

الرض:وص 

الثوررملأ النغاجر نوئ نية -ألا المَائث ئن .  ٣٥٧
آخر:وتال 

والئثهسانالمتخ به وامملصذرْ الشق يتبت يمان بواد —  ٣٥٨
الأغنى:وقال 

٠أزنا-ثنا بماو ث؛33*3، * -  ٣٥٩
وجئتعز ينال الئتنةهأْ،، بحدع إليك ؤدئ-رى وجدت عز اض ونال 

اJنذتون.أنك؛ أي: ، ال٠متونه١٦بأيكم وبمروذ جنسير' 
'القتس امرؤ وقال 

٠ثناريح ذي بغصن ههتسزت ٠ -  ٠٣٦

(٤)

أدركالطاف، أهل من حكيم، جاهلي شاعر ؛_^،، أيي اش عبد بن أب ى ٥ - ٠ . ٠ )١( 
الألفاظ لورود له يحتجون لا اللغة وعالماء الأولى، الهلقة من وشعرْ يالم، ولم الإسلام 

(.٢٣الرب.ع)آأ: تحرفها 
عكدا:الجرالقي شرح يي كا اسة _• تحام )٢( 

فرآخزأ ون لا.اكلمل وا انوكدمق البرن بمقإذ 
وشر0المال ريال لأنها الحمر رحص حمار، جمع وأحمره• الكريمات، الحرائر• )٣، 

محجرالقاب من يدا ومحا اوقاب، عليه يع حيث الوجه من وم محجر جح والمحاجر• 
بممنها.حنر ذوات محول بإمجاء ولسن القرآن يملون كريمان حيران هن يقول•' أيما• 

شوكولا ورق له ليس الميدان حفيف شجر والمرح• الملمم، مجر الرح ًليب شجر ت الشثا )٤( 
الست،مدا الجراليقي نب وتد • اكمام يشبه نتت آو اكمام والشبهازت الزناد، منه نصع 

للتجاشي.
الآيةهأ.مررةمريم:)ه(
٠٦— ٥ الأيتان ت الملم محررة )٦( 
=وأممحتا. الحدين، تنازعتا فلما ت وصدره القيص، لامجريء الجواليقي نسيه بجت عجز هذا ، ٧١



٣٢٧ؤإحراحها الصمات إدخال باب  ٠٤٠

وتالآحرتعضأ، أي: 
٠بالمنج وئزجو باكف ئصرب ه _  ١٣٦

ر3الحنندينمر:ريوالمج، أي: 
و/فأالشام أمحان ثل ض نايك و إلأ اه ر .  ٣٦٢

وإحراحهاانميفأت إدخال باب؛ -  ٤٥

وككواكلتك، ثك،، وشتت واصحك، تك*، وأذؤ'ت *ثكزثك، 
•الغنوي سعد بن كب الشاعر قال لك*، وانثجنت وك،ا، 

صئج؛ئرى ذاق بمد ضمه -٠٣  ٣٦٣
د*محلم ما الأرصن *ي  ٣٤٤٤٠^دجل• م اث مال لك*، ومكنت واظيثذ، 

الطريق،ورهديه واننغ واولعأك، ١^^١، واشممت وا١اسمتك، ،، ^٤^^١٣
منو\->ز'وئ زندا، الزجال و٠راحيت لك*، وعدذت مائئ، واعدذثك \شإ_يا.أ ؤإلى 

و«أسنفترخلاه؛؛،، تشن قوثة موتى ؤواحتار ثناؤه: جز اش تال زندأ«، الئجال 
الشاعر:تال دنيء، ومذ دني، اه 

والعمدالوجه إليه اد العترب محصنه لنت دنآ اض كتنيث _  ٣٦٤

شماؤع.ذي يغص وشعرها عممهإ وسه جذت، هصرت؛ و =
الدساجأ،حلو جاهلي، شاعر الخوي، عمرو بن سعد بن يسا _؛ ق،،١ ٠ نحو - . . .)١( 

•أولها نار ذي حرب م، نتل له أخ رثاء في بايته شعره أشهر 
ب،يثيالشساب د يعريء اموكل ا يعدنتا ثبمحي العبي ة ابنتقول 
(٢٢٧ع)ه; 

الدى.إلى يجسا من يا دعا ودخ وصدره؛ ست، عجز هذا )٢( 
الأنعام؛سررة )٣( 
. ١٥٥الآيه الأءراذ،؛سورة )٤( 



الأنة٤-كتاب:  ٣٢٨

ثثنمآ،و>وت وملأن«، ئلانآ، ئلأن»، زبأبى ثلاف، با وأكظك 
ااسلتث،ا،وكذلك مالأ*، زند من ونزئئ مالأ، زندا ورسزمئ بتنطلق*، ولت 

وبامزاة*.ورزوجقثامراْ، 

خبزومذ ولخمأ، حبزأ وأشبحآ وثعبتهم*، الموم، على *ثغبت ت زيد أبو قال، 
إلهم*،درحث القوم، دررحث ولض*، ماء ويذ ركأ، ماء ورزويئ ولتم*، 

عنهم*،ونأنئ ورثابجم، لننروبمم®، وئمزصث -لم، ننترذ؛ورشزمث 
منعلبجم* وامللئ ورأمللتهم، بهم*، ورلن ورئزلم، يم*، وحللث ورحللتهم، 

الخلألة.

ورطرحتامددتهء، الشرءا، واطنحأتا عنتآا، وئعمك قننآ، بك اف واJعلم 
يرامه،المحزن ورأناب لآا، وأئنتت الرجل ورأيذيت به، مددُت، به*، 

ورعالتئلك®، وحى معل، أذ واحنمث بهم*، وبق القوم، وابث ورانه*، 
ئلأن،بتي واجاور١ءت، بها®، وثويت المزه، و٠ئرنث بها®، وعاليث النلتة، 

بالرجل،ورظفرث به، نزلت، إذا وأوضُ* الإجل، إن، ورأييث، يهم*، وجاوزت 

اشاما3بهميمَ أئحثي وأظل ه؛ئ3سلتشش، 
عك•أظل أي: 

قصاهمأ®وحاطه٠؛ بقناهم، اض وااحاطهلم ،®، lllJL^وجمل اض، واجئانك 
بمثموفالش؟طابي ذلكم ؤإئنا وجزت عر اف ونال ناصيتهم، في منهم كان معناه 

أي؛ال٤لآقه يوم وجل؛ عر ونوله بأولياته، بمدنكم أي؛ ، أول؛اءههل 
•^f^O  يأسأي؛ ثدييه راما ؤاسذر وجذ• عر ونوله التلاق، يوم

شدد.

١٧٥الآة ءمان:آل -رئة )١( 
.١^٥١غام: سورة )٢( 
الآةآ.الك4ف،:ّورة )٣( 



٣٢٩وفنن ئنل لغتان ب ال؛لأثت ذوات من حاء ما باب ,

ا/أسماءأبنية - ثانيا 
لصانفيه الثلاثة ذوات من جاء ما باب: . ٤٦

ومملفثل 

ديسُيس و'طرض لن، لها يكن لم إذا ديسُ يس 'نام هميدْت أبو تال 
وقاليبماهل١،، الثم في طريقا م' ساوم: حد اف ثال تابمد,، أي: 

علمنه:

هجنوب الحصاد تبس حثخثت كنا ه —  ٣٦٦

.وئدت0 اف ئدت وكدك ، ندر* ولا ئدن عندي و4ُ وءنا 
كانملت ولو دذر0هلآ، حؤ الق يدروا ؤؤما تعالى؛ قوله الكاثي: وقال 

صوابا،كان حققت ولو بثئرهاهأ'آ، أوديت يجئ■ م وقول صوابآ، 
توأنشد 

أربيهالي حاجة إلأ المدر مع مجاثع حديد في رجلي صب وما -  ٣٦٧
حميعأيهما قريء والدرفاا الدزك واهو وئزساا، ؛اقزس وال٢ّد المدر، أراد 

والمح«و•ااضن واليد« واااإيد الأثل«، الأنفوهرْ،و«الدرَك  ٠١ض
الأرض،من ورنثر والدابء، ورالدأب والنلل*، واأالند والندلا، و»العدل 
وصنعا:صيغ وررجل وانطلونطرا، وشخ*، واشنح وشوا، و،شل وئنز*، 

.٧٧الابن د: ّورة )١( 
. ٩١الأة الأنعام: ّورة )٢( 
.١٧الابن الوعد: -ورة )٠١( 
معب لي وكان علي اف نيره نل. حبي كان يمول،: للنرزدؤ،. الست، ^ا الجواليقي ب )٤( 

يحفظحش القيد عته ير؛ع ألا وآلم، ه نفقيد لما هدا الفرزدق، قال، وقيل: حاجة، ذلك 

.١٤٥الأية ّرأنالماء: )٥( 



الأثت؛-كتاب: ٣٣٠

رالشمم وئفط' الشعر، عط وررجل والنمر* مى من النمر و'ليلة اللحم، الخفق 
واالمخلموالصحر*، واالصحر والتهن*، ورالنير والنم*، واالنم للرئة، والشم* 

-الميم بتحريلمثؤ - الئنع الغراء! تال والئئع* واالش٠ع والبمر*، ورالثم والمكم*، 
حئربفيه أعرابية! عن الأعرابي ابن وروى ثاع، يقولون والمولدون الرب، لخة 

بالكون.حقر والأجود وحفر، 

ولامد و٠رماJه وعابم، و٠رعنب ودام* وردنم للموة، وآد* *اتل العتل ومن 
تالواللغا*، رالثنو ومحو ، وأسآ* *أسوأ المح وأموت ورادة*، ريدة وأريح هاد*، 

٠، ١٣١ورَدث القا ض * -  ٣٦٨

ومملسل 
وكسرهاالفاء، بفتح 

والبدر*،ورالبدر والرج*، وررالرج ورطد* وررطل دججرْ* الإنسان رجمم 
وألهيورحو*، وأرحو وجص*، وأجص وبفث*، أنفق وبتر والنشل*، ورالنفل 
تمبؤإما مخزية بلم إما تقول• والخرب للنالمة، وملم* و٠مذم للغدير، ونهيُ 

الجيمبكر وأجدك أجدك المسالمة، والثلم الإسلام، النلم عمرو أبو ونال مجلية• 
ووراأرز تيه يمال الدحل وكدللث، والرز*، الوز واصلاة ماللت،، بمعنى - وفتحها 
وخدعآ*احدعأ و•؛ءل٠ءته الصوت، والجنس* وااالمس وكنره*، البيت واكسر 

لضربونمع* وانج والبج*، ورالح وجسر*، واجنر ، وصتءأ٠ اصزعآ وصرعته 
المتاع،من واصف ؤإز*، وام بنتن*، لبضع سمحن وأبقع الكنأة، من 

ا-مصآوخذصآ*،النخلة وحرص ومحيل*، وأمحيد وثنكه* امنكه في ومحو وصنف*، 
التهموارزب والبس*، رالتس ومحو بتص*، أحص وفي محص* أحتص في وويع 

كظم.حجج أسراب ورب وصادر0! بيت عجز *ن-ا الجوالقي؛ نال  ٢١١



١٣٣ وغنز ئنز كان له الثلاثة ذوات من جاء ما باب ء ٤ ٦

الغلامحدق إجلك* رمن اأج1ك من ذلك فعنت ، وحبر* رحبر والعالم الهم وززبُ 
•وصيقء اصيق صدره وفي وحدتأء ءحدهآ 

ونملسل 
وضمهاالثاء، بفتح 

،والرءمُ وُالرءم وعقرها*، الدار واعقر للرقؤ، ومغر* وانغر ومم*، انم 
إليهونظر وصلتآ*، اصلتآ بالسيف وصربه والفقئ* وءالثم والصعق٠ واالصعم، 

سهما،يفرق وبعضهم للجبل، والئئاا *انثل؛ وهو وجيه،، وصفح وجهه، ربصفح 
،الغنمومامه الفخدين، أصول والرئغ، و١الئلح وضوءا، واصزء ، ذلائ، سا وقد 

والعمر*،،الننر وهو وJئبه*، الإبرة وامب ونمه*، الخياط وانم والخنس* 
،الئسوهو غير، لا بالفح الدذ فهو الجنب، فأما به، بمنت، الذي والئفث،٠ و٠اادفن، 

واعمقالثمرة إدراك واليع* و٠الثغ والشهد*، و٠الشهد الخل، لجماعف والئثثر* 
الرحممن والعمم* ،العئم وهو المرأة، عجينة والبوص* ورالبوص وعمقهاء البتر 

قلأنومده الملون، الننر والرهو* وُالرنو ولغيه*، القبر اللحد وهو المهمومة، 
مللث،*،ؤإثا اهلث فإما ولأذهبن وهوفح* اهيق، والرح ئخثر، إذا وشدهأر اشدها 

.مللئ* وإما هللئ ورإما 

ثْ,ٌ
ومملفغل 

وفتحهماالعين وسكون الفاء بضم 

وطعاموعجم*، واعجم وةنب،ا، ب واعت وحزن*، واحزل وتخل*، ابمل 
الذيوعمرا اغمر ورجل وتك8لا، وانخط ونمم٠، وانئم ، والنزل، ،الزل فليل 

الأمور.يجرب لم 
وامعلورءساا، وارعب ، ورهب* ورررمبا ورشد®، وارثي وعدم®، واعدم 



الأتت؛-ىب: ٣٣٢

يقال:والخرا، رالشئ وهو وص1وبا، الظهر واصلب وةكلا، وأمحل وشعلاا، 
•نكرأونكرا،،الميد من ونكز والسمء، •النفر ين ورجل وحزك، خزف لأحثزذ 

*النبرولأمه الخير، نليل أي• ججد، رجل ت يقال الخير، تلت من والجكدا ورالجخد 
الحال.السيء أو للعليل والفثّزر، رالصز بص وهو وا1ع؛را، 

ورالجالء،جانبها الثر* و*جول وارالكاغ*، اليد، ني ^٤٠ •١١٤المعتل ومن 
و'دارللطويل، يئون* و*ىت للإثم، وحوب،م واحاب اللخي، لأصل ورودا و*0د 
الحنة.وم، لأية، لجمع ولوب، وُلأب، نار؛، لجمع ونوره 

وسلمعل 

العينوصم الفاء وفتح العبن، وكسر الفاء بفتح 
وطئع•،و*طمع وعجدا، واعجد ؤتئظ•، واتتظ وحدرا، *حير رجل 

خثه،الحدسث، كثير كان إذا و-ثدوث،« واخدث وأنت*، وري وئئزا، وانطن 
واثكز، وتكن٠ وائكر مثتوتآ، كان إذا وئئمثرا وائظس ، واددرويذر، وثئحا، وأئرح 

وعجرا،*عجر ووظيف وثدسا، و*ئدس للشجاع، وتجدا واثجد وتكئ، حاجته ني 
ُ'ُ؛لُن؛ل'لأخممفىاصُ'نءلُنئو■، 

ومملممل 

العينوسكون الفاء وكسر العين، وسكون الفاء بصم 
وارممهزاللولد وارمضل، الأنية، منه ينمث لليي وصفرا واصفر وعضوا اعضو 

وط؛ياو*طني ورجرووجروا والتح،، رالتح وهو الرمل، ونشل النار سم0ل اكذلك 
.وعلوها، وامنلها وعلوها، الدار وانئل الأطباء، واحد 

وائصفوإوس4ا، أسه ابن واأتت وذكرا، يكر على متى *أنت.، ت ويقال 
.والجن، الثحاب، من الجلب، وكدللث، أحتاؤء، وجلثه، الرحل و*جلب، ؤنمحم،،، 



٣٣٣وظ سل كان ب التلاه ذوات م حاء U باب -  ٤٦

»ءيتقض لم للش لمال حابل، وص أي؛ دجمعُ بجنع ثلانه واهلكث 
•وجمع• شع 

وح،عا، وقيت وانوت وحمعآ، واحدأ الولد ؤيكون للولد، وونيا واولد 
تحمل.لم اش الثائة وص وبمن* ُءوط عاتط 

رصرالأصبار وواحد إلي، اغجنا والفم ولص' ألص ت الأصمعي قال، 
وصححاسة اينح وكيلك حاسة،، ومني حاسة المني وأتانا وصرا، 

كشابجمع ووجأته والننلث،*، ٠الننالئv وهو الليل®، وجح الليل وُجثح حامنة®، 
.والأنم، ٠الإسم وهو و-جنيا 

فغدوسل
وفتحهماالعين وسكون الفاء بكسر 

ئجأرض مع ذكرت ؤإن ونص®، وءريجس ونته"، و*سبم ومثل®، *يو 
نص-تلت أزيت وإن ئض، تقل ولم نص، رص هلت، 

وعمرا،ُغمر هأي صدره في ومثله؛ ونحس® واصس وعشق'، وأعنق 
وأجنسوحرج*، رجج الأمر هذا في ليي قولون؛ العرب، من اس ون

بهتكل أي؛ وئكزن، لإءاوات4 نكد واثلأل ^^،٠، وابلت وئب،، و٠نب وحلّئا، 
.أعداؤء 

بمُ،؛الجمل واكح والثارث٠ و٠ااشئ والثادا القيد كثر اقد انمي؛ وس 
تنديقال؛ القذر، والماد،؛ و٠القيد الهزال، ص الداد_، ورارم اينخآ ومح عرضه، 

زمح•وئدى رمح، ومحال رمح، 
الرد*يد وزجل رمح*، ومحاس رمح ورتيى يوم،*، ومحيب محذس و*داب 

وأنثي؛للعيزة، وعار* واعير وصعاق٠، نعه واصعوف ونائل، الر١ى٠ ومالت 



الآثتإ.ممب: ٣٣٤

؛^١١تثاخش ->مت -  ٣٦٩
والئابا.ورالطيب 

سذومعل
اللينوكسر الفاء وفتح والعين الفاء بفتح 

ردماورجل ورجل"، رجل درشغر الشعرُ، ونبط الشعر نتط ررجل 
وعتاو«،عتل ورفرس الجوف، للفاسد وذوا وردوى وصزا، صش وررجل وذق"، 

ونتل*رئل وركلأم تثلجأ، لكن إذا وؤتل' رئل و'دنر الكممتن، لمجتمع وكتدأ واكتد 
صقآصذزه ونريءت ضيق، ت أي وحرج' حرج ورمكان ئرثلأ، لكن إذا 

أى•لبى' يرسى دحر'، بكيا، حرى ورنلأل درحرجأ'، ،، حزجآلأ 
حيذ•

زد،تال: أدغم وس ووتد«، وروثي وزد*، ورزئ ويجد* "وحد رجل الغراء؛ 
رالثرق».رالثزق على يدْ وقطعت ولهى*، لقق ؤمق'، "بمق أمحقن 

العينوفتح إلقاء وكسر والعبن الفأء بفتح 
أبزاروهي وفحآ* رمحأ الأنحاء وواحد مكثه، يطول، لليي وصرى* صرى 'ماء 

واذمتروالجزرا، للذي.>كل وهورالجزر* *أرؤإر*، واحدهاوآلاءاش البدر، 
تفرقت.إذا وبذرأ وربذر يذر*، وبذر مذر، شذر إبله 

وصدرء:الهذلي، ذوب لأم الجدالثتي ب محت هجر هذا ، ١١
كأنهابالشل نشج ين 

غامانأصوات شه طم.! وتفاحش: ماس، ض على الحرم إر ءتوب دجل دالُر*ي• 
احتمعن.إذا الضرائر عولأء بأصوات القدور 

١٢٥الأيه الأنعام: سورة )٢( 



٣٣٥وقنت ئنت لغتان ب الثلاثة ذوات من جاء  ١٠ياب ء  ٤٦

أي؛وملأ' ارثلأ ورأيته ، ؤنفر' وائشل، عظه، ا بم وشر بم اثم وكيلك 
.معاية 

ومملممحو 
انمينوفتح اوف1ء وصم واللين، الفاء بضم 

السيفاشطب وهو ولسرها' الأسان السر وهو وسه'، الهلريق سن عن انح 
فيه.للطراتق وسطيه)ا 

فغووفنل
العينوفتح الفاء وكسر العين، وسكون الفاء بكسر 

ؤنطع*.وانطع وصLعاا، واصلع وقنع؛١، اقنع 

 ٠،.ُ: وقعدفغد 
وصمهماوالعين، الفاء بفتح 

اثلأ0ئاودا،

وقعنفعد 
العينوفتح الفاء وبكسر العين، وفتح الفاء بضم 

اعدىوقوم وسزى، ؤنكانآئوىهل١، عزوجل: اش تال وصزت' اص يقال 
ألحقتعدى أول صمما إذا الأصمعي؛ ايفبمأ، الغرباء وهم أعداء، أى: وعدى' 

عداة.فقالت، الهاء 

. ٠٨الأية د؛ صور؛ )١( 



أ.ىب:ص ٣٣٦

ونملفعل 
وفتحالفاء وبضم والعبن' الفاء بفتح 

أهمل.إذا وندى* اندى وهو ورنم®، ُزنم للقدح يقال 

العينوفتح الفاء وبكسر العين، وسكون الفاء بضم 
يبقى.ما فهو \د؛لأأ فأما ، ئثطعه للوي وسرره® الصي سر '٠٥^ ت يقال 

ونملنمل 
وبضمهماالعين، وسكون الفاء بضم 

ورأفل،وعمل® ورعمل، وممزا و»ممأ،آ، وهزوا ورهزآ، وسل® اممل، 
ورلأف،والتكرر، ورالتكر، والرم*، و٠الرم والنحت*، واالئأحث، وأقل*، 
^١١^٠^٠والعمتv*، و'العم،، والبمJ*، ورالثند، والتحق*، واالئأص، وأدق*، 

و٠اثJروالنير*، و»الندر، واظث*، ورالقث، والثنلء، ورالشند، والخم،*، 
رالجزؤ®،القراء: بعض وقرأ وملكؤ*، رمللئ، ولأقبإن والنمر*، وءالننر واقدر®، 

التخفف،.والأكثر ورالنتر*، اوالئثر*، 

ورنل*،*رسل مثل• تخفف،، أن لك كان واحد حرف ش القمتان توالت، ؤإذا 
وطنبج*.واطنت، وكئبؤ*، واكئت، 

•إبل • ُإبل* في فقالوا حققوا الكسرتان توالت، إذا وكدللئ، 
واقبا®،واحمرا نحواحمنر* الفتحة، لخفة المفتوح، من شيثآ يكنوا للم 

••احني® ولا راجلا• يهولون ولا 
علىأمحشلوها الش الحركة أبقوا فربما وركبي•® وُبذ"® رعضد® مثل حققوا وإذا 



٣٣٧وفعلة ننلة كان فيه فعلة على جاء ما باب: -  ٤٧

تركواوريمأ وؤأعضده وْركتدء ®فتمد® وهضدت وكبد نخذ في فقالوا الحرف، أول 
تخفيففي ونالوا وءعضدء، وءكتدا اثحدء ت فقالوا حالها على الأول الحرف حنكه 
نسمعولم الغب، تعب: تخمف ني ونالوا اوجل*، أسمع ولم روجل* رجل؛ 

»لنب«.

طز'ائد يقولون حفمتح، أو أوسل* رسل• على كانت إذا والأفعال 
علءإ.أي: ذاك« 

■الثجم أبو ونال 
٠آم وابك ال؛اذ ثُ م ي * -  ٣٧٠

نعلأصلهما إنما وربمإ* كرم، يريدون الرجل• كزم 'ئد ويقولون؛ 
فخففتا.

لأنهمو٠اأكل٠ وُقز*، *صرب® نحو يخففوه، لم ُنعلاا على الفعل جاء وإذا 
الأمحلل:ولأل الس، بتمملون لا 

ردادرا،بائه نند ا مدناح-ع صسه سلم وم نون 
١شاذ وهذا المفتوح، نكن أراد 

لغتانفيه فعلة على حاء ما باب؛ -  ٤٧

العينوسكون الفاء وكسر اللبن، وسكون الفاء بفتح 

الهمةيعيد 'فلأل بالفتح، قوة نهى القح نسرع اش فأٌا للقوم• 'قوة العقاب 
وشجعة،شجعة واقوم الخدمة، أي؛ والمه~ةُ المهمة حسنة أمة واهذه والهمة® 

فيوتكون والمن،، والأ-خت، الأم وعي وجبه• حوبة فلأن بني في وُلئلأن للتجعان، 

علىواحد كل يرد أن والرد: الند، على الند صرب ايح: في والصفق القص، الغض: 
منه.أحالّه ما صاحبه 



الأببأ_كتاب: ٣٣٨

رعياليوم، ؛ي مئْ ت أي والجنآ* التثة يأكل رافلان والحاجآ، الهم آحت موضع 
لست.واليثة( ،الئثة 

.واللقح^٠ ءاللفحت رم واله؛؛يُ، الهبمإ حن رفلأل أبوزيد؛ ونال 
ؤيقالوالهأة* القثت بين رُوطيء ونحت®، واثحة وضعة®، اضعة ت المعتل ومن 

الوقاءة.
واجالمزلعدة®، ائعد ت تقول يالفح، فهي الواحدة المره نعلة في أردت ؤإن 

لمئ®.والمتته جنته® 
واالجاJثة®القعدة®، حنن اهو تقول؛ كنزت، الفعل من الضرب أردت وإن 
نوءا.اميتث رمات نزفتلة® واثأه وءالزكية® 

العينوسكون الفاء وصم اللين، وسكون الفاء بكسر 
وءالذحمولنوة®، واونوة وئدوة®، وافدوة ورشوة® وارشوه وكنوة® اكنوة 

حظوةفلأ0 واحظن وحتوة®، واحتوة وئتوة®، واننوة وشجنة®، اف من ثؤجنة 
منومزية® ورمزية وسبه* وُسجه وحمية*، واحفتة وحنية® واحنية وحظوة®، 

ورالعدوةاJعياJ، للسفر والثمه* واالثمم والمحئوة* الحموة بص و'حاف الشك، 
وارنثةوعالنلة* اغلنلة وفيه وعدوتم*، الوادي واعدوه ^٠^، ا١٠المكان والندوة* 
وامدتةلحم، ذات كانت إذا وكدنه® كدنه ذات وءامجراة وكنته*، واكثتة ورنمة*، 

الماقةو*متثة ، * وحنوة البعلن واحنوة * والأكله الإكله * والغيبه الكين، * ومدية 
يلوونه•الثيء ر*ذووْ حاتل، أم عي ألألمح فيها التي.ضوك الأيام وعي ومنيتها• 

االج؛ئرةدين، أي؛ وُأمة* ، 'ًرآلأءئا وؤذجذئا ولمحوة*، ورإخوْ أعلاه، 
ونتوة*،المال وافثوة وجذوة*، المار من واحذوة المجتمعة، الحجارة والجزة* 

.٢٢الأية الزخرف: ّورة 



٣٣٩ص ض لإ؛-باب: 

Jjiij القصار.لائمسال و>موةاا قأثزوة ت ويقال ويته®، ؟

اللينوسكون الفاء وصم اللين، وسكون الفاء بفتح 
و.ولحمة الثوب وهى و، وحطوة ءحطوة حطوت 

وكلوالباوي السع ولحمة مفتوحان، والثوب النسب لحمة ت الأعرابي ابن قال 
.مواء ذلك مثل لحمة ني ريي أيي وعن • مضموم صائد 

منةإحداهما الفحل فيضرب فرقتض تفرق أن وهي واركمأة® الإبلُ ركمأْ وهي 
منومنهم والئلجةاا ^^٠ ١١١وهي والبمجة®، ااالطجه وص سنة، الأحرى والفرقة 

أىتونتدة،؛ ثنية و٠احLلانت وJهلتلأاا، اش بهلة وررعايب ذلك، بثنا وقد بينهما بمرق 
واحنوةونيلة، الليل من وانذمة الرجل، أم وحوبهُ الرجل وُحوبم ناحيه، 

لحنةوالحنث وثنبة،، واثمت وحزعة،، وا-معة وغن3ةاا وا•ءتدة وحنرة،، 
وصوحهمة،، الليل مجن واحهمة ويزهة،، الدهر من وابرهة وبئعة، وامعة ولحنة،، 

.عرحة، ولا عرحة عليه لي واما والصنحة،، الصتحة ينام وانلأن الليل، من بقته 

مملةوس 
وفتحهماالعين، وسكون الفاء بصم 

قطعة،مثل و-حالمةاا وا-حدمة اليد، لقطع وئطعة، و٠ءطعة وثلثه،، ٠ملمة 
.وصلعة، واصلعة 

ومملةمملة 

العينوفتح اافاء وصم العين، وسكون الفاء بضم 
وزتمة.ازئمة العبد وهو اوحدعة،، يونس وزاد وحدعة، اخدعه الحزب 





٣٤١وننال ننال كان فيه سال عر حاء ها باب: -  ٤٨

ونقلة1ولة 
وضمهمااللين، وسكون الفاء بضم 

وئدنهء.واهدتة ورحمت، ارحمن هدا وفي وحلبة،، واحلبه وظلمة، اظلمة 

بالواووالياءفعلة 

ءالحميةبتن وحاف ئفنه، ما لكل والتقية، ءالتموه وهي والحمية،، االحموْ هي 
للثيءومتنيه.وقنوة، واضه والحمرة،. 

وأصوها.دالواوممنةباايأء، 
وحتوة.ربوة وأصلهما الاحتباء، من واحت؛ة، الربا، من *رئة، ؛ قالوا

اغذ1نفي4 فعال على حاء ما -باب«:  ٤٨
وفغالممال 

وملاكه،الأمر واملأك ووحارها،، الضح وروجار وصداتها،، المرأة اصداق 
وفكاك*،الرهن واثكاك أحول، ونزار الشهرا ورسرار وجهازها،، العروس ورجهاز 

الولادة،وجع والمحاض، وءالمحاض الحاجب، لعظم وبجاج" العين ورحجاج 
ؤنعامعتن وائنام الواحدة، وكيلك والدجاج، ورالدحاج والئصاع،، وارالرصلع 

ورالوطايوجنام، المكوك اجتام مو وهو وطثاف*، المكوك واطثاف عين*، 
الهليروايثاث والوثاء*، واالوئاء والوئار* 'الوثار وكيلك اللين، المزاش والوطاء* 
ورجلوالدواء*، *الدوام وهو الحمل، على الشهوة والوحامُ ورالوحام وبعاثُ 
االقطاطبينة وجارية الجسم، الضزب الرأس اللعليف وهو وحثاش، احشاش 

وبيتهبيتي ليس جارية• مصدر والجزاء* *١١^^١٠ بينة وجارية والئطاطة، والئطاط، 



الأستأ_مماب; ٣٤٢

•بتر أي■ دإ'جاحٌ وُأجاح ووحاح" ؛اوجاح 
و؛وامهم"،*قوامهم وهذا وندادء عوز من "سداد ابن عن وحكي 

ورالجزازوالقطاف®، وءايمطاف والحصاد®، ءالخناد وأيام والوثاق®، وااالوثاق 
دُالُ،؛عوالصرام* ورالصرام والجداد* اوالجداد والغنم، النخل لجزاز والجرار® 
والرداع٠والالئداع والجرام® وءالجزام التمر، يكنز حين والكناز® وءالكناز وااقطاع® 

■مربع الزرع -سد حض 
أسمعهالم فاني الئئاع، إلا بالوجهين، أخواتها سمعت، الكائي; قال 
غير.لا تمام* و*لل ، ؤتمام® *ئمام وولد ، ؤتمام® ثنام ١١وممر • مكورة 

وممالممال -باب:  ٤٩

وحوار*،الناقة و١١حوار والجوار، الجوار حسن وارهو ومرار®، المرأة ءاسوار 
داءوالهيام* و*الهيام عليه، يوكل لليي وخوان® و*جوان وشواظ®، نار من وارشواظ 

وُمموشجاع*، شجاع ورارجل والهتاف®، وارالهتأف والنداء®، وارالنداء الإبل، يأخذ 
الأصل،أي• واشحاس® ورالنحاس والنجار®، ءالتجار كريم وهو وشجعان® شجعان 

فيه،يصان الذي الوعاء أو الئحث، وصوانه®! الثوب، وارصوان والصتاح® و،االصتاح 
أي:وملاتآ® ارغلأئآ الإص وصار مئة، رهاء هم ت كقولك مئة* وزهاث مئة رهاى وارهم 
وأصابهمنوب، وناطي* بماطي وُرجلإ الطلح، تأكل وطلاحية* ؤللاجيه وارإبل يلقأ، 

بطنه.احتس إذا وأطام® الإطام 

وممالممال باب: - ه ٠ 

والصقرالحلقن، بين مجا ت وفواقها® الناقة وارمواق وعوار® عوار *بالثوب 
الاستغاثة.محن وعزاثه* ارعواJه افه أجاب، وءطا٠تي®، ارمطاس 

غيروااالإكاء*، وااالاثعاء«، ^الخداء*، مثل مضموما إلا الأصوات، في يأت، ولم 



٣٤٣

وندواالصماح٠ ارالنداء، نحو مكررا الأصوات في وحاء ويقم، شح فإنه اغواث، 
,أيضآ صما 

وكثرتهمحماعنهم في ت أي وعمارهم• التاس، في،عمار دحلتؤ الكساتي; قال 
وحمارهم®.الناس احمار وكذلك 

وسلهغال باب: - ٥ ١ 

وصحيح®،الأديم واصحاح وعقيم®، واعمام وشحيح®، نحاح ُرجل 
الجليل.الضخم وهو ونجيل® واثجاد 

وهماالنوى، والجريم® و»المام عنو0، مع لا للذي وكهيمء كهام وارحل 
.وميل® وامال الياس، الممر أيضا 

وسلهغال باب: . ٥٢

وحمافح®،واحفيف ومحار®، وركبير وعراض®، واعريص وطوال®، *طويل 
واكريموردا3ا®، وارقتق ودئاق®، وادقيق وجلال®، واجبيل وعجاب®، واعجييج 
وئلأل®،واقييل وكثار® وركثير وحمال®، واحميل وملاح®، واملح وكزام®، 
والوبرالشعر من سقط ما وسال®! وانسيل وانان®، ورأنين ، وزحارُ وازجر 

وانحيلونهاق®، الحمار وائهيق وشحاج®، والغراب البغل واثمج والريش، 
لماوذئان® واديين الأرنب، لموت وصعاب® واصغيت، ونباح®، وائيح ، ونحال® 

وشجاع*.واشجيع وينام® وجسيم وعظام®، واعظيم الأنف، من يسيل 
.وصنار® اصغير الفراء! وحكى 
محايفل ولم داطوال،•، واصغام• واجنام• عظام® ارجل زيد: أبو وحكى 

•مثل أمثاله، بناء على ضخيم فيه الأصل ولكن ضخم، هو إنما صخيم، اصخام® 
•الحرفا أصل على اصحامأ® فيه فأجازوا وغليظ، وبطيء، وثقيل، وكبير، عفليم، 



الأثة1_مماب: ٣٤٤

واصدادعا.الحروف هذء امثلن بينت وند 

الأمثال;في ، المؤرج١ عن هميدة أبو وروى 
الثزارا*انبجد ١^ -*ئزن  ٣٧٢

مثلوئزار ثريئ له ويقال نال؛ الوحشيه، القرة ولد رالمرار* الغراء؛ ونال 
زير.جمع "زارا* أن يزعم غيره وكان وطوال، طويل 

أحدما.هذا أ-مف إلا ثعال على الجمع مجن شيء ثاني ولم • هميدة أبو نال 
ورعزقوظوارر، و'ظز رباب*، وثم رش وأناة وئوام*، أزأم ومنها نال• 

الأحرف.لهده نفلير ولا قال: وزار* وأنير ورحال*، وأرحل وعراق*، 

واطزاف*وريار* *^١٢٠ فقالوا شددوا المالغة أرادوا فإذا مدة: أبر قال 
الكرام.من كزمأ أشد ت فالكزام واعجاب*، 

وازاء،للحسن، لاحنان، قالوا الباب هدا من ليس ما المشدد من يجيء وقد 
واوصاءاللوصيء.للقاريء، 

ومعولمعال باب: -  ٥٣

ورالصلاحوالمنودا، ورالماد والدهوبء، ورالدهاب والقوت*، *الئات 
الناءافأماائطاغ بلد، بلدإلى من تقطع وهوأن الطيروئطوعها* وائطاع والئلوح*، 

وزوغأ،.زاغآ الأمر من وازعث والئتوم*، و"المتام فمفتوح، انقعإاعه يعي 

ومعولمعال باب: - ٥ ٤ 

والقنوت(،و'الصنات والئكوت، واالتكات والكلوح*، رالكلاح هو 

والأنساب،بالعرست عالم أيوب■، ال-ل"و'ّي، الحارث بن صري بن ٌؤدج  ٠١٩٥-•.. ٢١١
جيدنعر وله العباسي، يالمأمون امال، له كان أحمد، بن الخليل اصحاب آعيان عن 

 :٣١٨^٧.)



٣٤٥وغعالأن ثنالة كان ب *عالة عر حاء عا باب: -  ٥٨

واكب.الهزال من سقطت إذا ورزوحآ* رزاحأ الناقة وارزحت 

وهغولفعال باب: -  ٥٥

المزسشب من وراليابء والشئوداا، واالئناد والنمور*، •الثمار هو 
وراظنوح،.نح س ورالئناح* ورالئموس*، ثمن من وراللمناس* ورالشتوب*، 

وسالفغل باب: .  ٥٦

•لحرام* دربزم وحلألء، بد ارجد 

وفعالفغل باب: -  ٥٧

ودثاغ*.و»دع ولاساا، والبمى ورياش®، ارص 

فد4فعالة على حاء ها باب: -  ٥٨
وفعالةهعالة 

بتنودليل والوكالة*، واالو"كالة والوقاية*، واالو'ماية والزطانة*، •الزطانة هي 
والوصاية*،ورالوصاية وبهارة®، رمهاره الثيء ونهرت والدلالة*، •الدلالة 
وءالحفارةوالبداوة* وءالثداوة والجزاية*، و*الجزاية والشارة*، ازة و*الجن

أجود،والكسر والوزارة* واالو0رة ورالولأية* الموالاة، من ورالولأتت® والحضارة®، 
•الحلولة*.أيضا ويمال حليي مصدر والخلألة* وءالحلألة والزصاعة*، •والزصاعة 

الزثأ.والجداية* وءالجداية مشت،، إذا ؤنؤاية* •ماتة تنوى الناقة ثوت وتد 

وهعالةفعالة 

غير.لا وحده الكسر الأصمعئ! قال وبمارة*، •بشارة 



الأس؛-محاب:  ٣٤٦

الرفقةللجلمدة ودوايته" اللبن وُدواتة ، والروارة* 'الريارة ت الكاتي وروى 
المحاكمة.وهي والعناحة•، و•الفتاحة والحمارةا، رالخمارة وهي تعلوه، التي 

وععالةمعالة 

وطالآوْاا.الحسن من اطلأوة وعليه علو، أي؛ ورئاعق* اارعاعه صوته ني 

ومغولهمعالة على حاء  ١٠باب: -  ٥٩
والمروسة•،>االلئ\>تة بين وفارس وردولة" رياله ورردد وئنولة•، ماله امثل 

بتنوحف وشعر والجالودة١، ين،الجلادة وجلد والكثوثة، االكشاثة ينة كق ولحية 
ينجند وشعر والجثولهء ين،الجث،لة جثل ونعر كثيرا كان إذا والوحونة" ءالوحافة 
والوئوحة®.نص،الوياجة ووئاح والجعودة® ارالجعادة 

لغتانفيه هفعل على جاء  ١٠باب: - ٦ ٠ 
ومئعلمععو 

تسلونحيث الموتى' امعنل و،مسج،، ينج حيث الثوب' 'منثج 
والأتسالث،اا،وارالمثلث، ونضربه،، واامف.<تته ومئبضاثاا اليف وارمقمى وامعسلاا، 
و،مطلعالرأساا، ،مغرق وكدللث، . وتغرقه١١الهلريق وا'نفرق والمسكن®، وارالأسكرأ 

وهو،نحزوندب*، الميل و،مد>ب ومنبت®، وار»ست ونحست* ورتحشت وتطئإ®، 
م"■لتجد أجر 

جلاف قال مفتوح والصدر مكسور، منه فالاسم يفعل نعل على كان ما كل 
تثرالذي المكان أراد ؤإن الفرار، أين أراد بالفتح قرأه فمن ، المره١١^أين تتاوه: 

إليهصزب الذي الموضع تريد فلأن® تفرب اهذا وتقول. بالكسر، نال،المفر* إليه 

الآةالمام؛ن:ّورة)١( 



٣٤٧رشت شز كان ب ضل ض جاء 

اضقال صزبأ، ت أي و«ذنباا درهم ألف ز ران ت قلت المدر أردت نإن وتلغه، 
مصدر.وهو عيثأ، يريد ، النهار ت ثناؤه حل 

تثناؤه حل نال وأنيس، أكثر والأول امهعل، على المصادر يعص جاء وند 
عنؤدتنألهمس وجل: ءزّ وقال رجوعكم، ١؛،: ن>جشإهرى لم ا^ 

الحيض.أي: 

•نحوت مفتوحان، والمدر نالوصع المن مفتوح منه يفعل كان فإذا 
نالوا!يالكثير، وليس الاسم، أرادوا إذا مفعل في العض كروا وربما ورالمثرب،، 

,!الحبية!٠ وكذلك شاد، وهو ءالمكبر، 

•رالمدحل،مثل مفتوحان، والصدر فالاسم الين مضموم تنعل كان فإذا 
واالغرب،او٠رالهلبيا ااالسجداا مجتل كسرت، أحرفأ إلا وااالأطان،ا وااالخ،مجاا 
جعلواتنك، سلث، من وااالنسالثفا ورالخيزر® ورالمرق® وارالخنقهل® ورالشرق، 

القياس.وزمجوا الاسم ني الرب يعفى نئحه وربما للاسم، علامة الكر 
االخ1جدتبعضهم! وقال ومنجد*، وامنجد ومنكن* امحكن روي وقد 

الببإ®.اسم والحم^د. الجنود، موصتع 

؟ومطاي* رمطلمر I وقالوا 
فييسجع لم وإن حائز، كرت اض الأحرف هده ني والقح ؛ قالوا

بعضهما؟

-زنتن من ومزني عروت، من تعرى مثل - والواو الياء ذوات من كان وما 
الخربفان الإبل* وُنأيى الخيزأ، اماش إلا مصدرا، أو كان آسمآ مفتوح، فمفعل 

نادران.وهما الحرفين، هدين تكر قال 

.١١الآة اكأ:سورة )١( 
الآة؛.ّورةمد:)٢( 
.؟TTY^Iالقرة:ّورة )٣( 



الأببأ_مماب: ٣٤٨

مكور،منه مفعلأ فإن _ ورصع وورد وعد مثل - واوا منه الفعل فاء كان وما 
أحرفآإلا و»الخزثع« و»امصع« و»امرد« »امعد« نحو مصدرأ، أو كان اممأ 

؛الهذلي قال ء رموحل بعضهم وتال ٠رمو•حل®، أكثرهم وقال نادرة، حاءُت، 
ال٠وحj(ل٢،مح، يرسخن أف أوثان ال على ركودأ اليى مآصبح -  ٣٧٣

جميعأ.والنزحز النوحل ويروى 
عنمعدول واموحد® أومكان، رجل اسم ورموم-،اوررموكل* وامورق* ت قال 

الحادأحادا.مزحيمزحداكمايقال القوم ألحل • يقال واحد، 

ومئغلمئغل 
وامطزفومنيع؛؛، وامنتع ومنزل؛؛، وامنزل ومصحف؛(، ، مصحف١١

.وامجندومجند؛؛ومطرقا٠، 

والجادصبمه، وأشح فأحيي بالجناد صع محا ت المجسد يعفهم! قال 
الثيابا.من الجد يلي الذي والمجند! الزعفران، 

بالجالد،ألصق ت أي ٠احند٠ من وهو واحد، والمجثد المجند ت الفناء وقال 
منمأحوذ وهو اممحق،ا نالوا وكيلك، للضم، استثقالا بعضهم أوله فكر 

الضم،وأصله استثقالا بعضهم أوله فكمر الصأءفا، فيه حمعت، ت أي ارأصحف؛؛ 
منمأحوذ وامعزل، العلمان، طرفته في جعل أي؛ اأطرف1،اا من وهو وامطتف،ا 

كر0ومن أصله، على يه جاء هذْ محن الحرف صم نمن قال؛ يفتل، أدير القردا؛ 
الضمه.فلاستثقاله 

.ترحمته تقدعت ( ١ ) 
الأرض،من ارمع ما دْو وشر -بمع دالأدشاذ؛ سكون، وركود؛ الوحم،، بقر المن؛ )٢، 

الوحل.ني ترسخ لئلا أي الموصل: ني يرسخن وأن 



٣٤٩و•شرن نننز لغتان ب شل مر جاء ما ء ٦ ٠

وشلشل 
غيره.يعرف لا الميم، يكر وامتخرا انتحرا قالوا 

وشلشل 
تال.أئس من أخدم فن غيره، يعرف لا الميم، بكر وامثتزا امنتن، ؛ نالوا

•بجن ثال قل  ٧٢٠أحذه دمن محن، 

وشلشل 
ننعطمثل جعله مدق نال ثنن غيره، يعرف لا واماJيى، امذة، نالوا: 

■بخلبا مثل جعله مدق تال ومن ومدين، 

وشلضل 
ا،صدق وامدحل صدق، امخنج تقول وجهان، فيه فلك الثلاثة ماجاوزبنات 

اندحل«قلت ولحل حنج من جعلته ؤإل يدخل، واذحل يخرج أخزج من جعلته إن 
مجراهاافه وؤبار«م وضح،، وانسي ومضغ، امننى وكذلك ورمخرج"، 
جميعا.بهما نرى وند ومزناها، واتجزايا ، ومساهاه١ 

وشلشل 
علىالعرب وأكثر الحرام®، ورالمنم الحرام، ءالمشر يقال الكائي: تال 

الحرف.هذا ميئ يحرف ولا بذلكر، يقرأ ولا كرها، 

ورمحرز®واممع، ^٠ ٥٠٠نحو- اليم مكور يستعمل مما - جاء ما وأكثر 

.٤١الأية هود;سورة )١( 



الأس1.ممب: ٣٥•

فتحتمكانا هذا من نشأ جبيك فإل فيه، تحانن، الذي للمدح وامخلبء 
به،يقع؛لح الذي الشيء والمئلإت نته، يقي الذي المرصع ت الميم،

المرصعI واالخقح٠ المماض، والممصت فيه، يقمى الذي الموضع I واالأمصا 
فهومصدرا هذا من ثيئآ جعالته إن وكذللئ، الفتاح، والممحت فيه، يفح الذي 

مفتوح.

وشلشل 
وأول<ستعمل مما وهذا للسيف، ا ومصل ورمصل ومحلا أمنحل ! قالوا

غيرفيه ولايقال وامكغلة* راميهن* امحشل* أوله الفن هذامن صم ومما مضموم، 
ذللث،.

وفعألشل 
وعطاف*،وامحعطف، الأنقى، وهو ومراد* وأمرد ومنان*، مى . قالوا

ؤنطاق*.وامثطق ونتام*، وامذنم واملحمرولحاف*، 

وشالشل 
وامئزصومفزابح*، أمضتب، وكذللثج بقح، وأصله دبفثاح" ُبفح • قالوا
؟ومقوال* وامئول ومثناج*، وامنثج ومصباح*، وامصح ، وممَاض* 

لغتانفيه مسة على حاء  ١٠باب: - ٦ ١ 
وهفلاقهلهنلة 

وامنتيهومضنة*، مفئة وهواعلي ومضلة*، وامصله ومهلكة* مهلكة *أرض 



٣٥١وشلة شلة لغتان ب •فعلة ملي جاء ما باب; . ٦١

وهيومدمهء، نذئة منه واامعجزة،ا ، معجزة(ل بدار ثلثوا وزلا ومنته، 
٠ومفربته٠ اليف ٠مقرية 

ونلهطهمقلاة 
و'محأربةوماكلة،، ورماكلة أبواه ينلك ولم ملك إذا ومملكة، مملكة رعتد 

،ومصنعه، البناء وامصنعة إليه، تدعى العلعام والمأدبة، واالمأد؛ة الحاجة، ومأربه،! 
وامختزةوم٠مؤة٠، وامحزأة ومئثرة،، وامتيْ ومزبلة،، و٠مزتلة وم»ممة، وأم«ممة 
واامفحرْومنرة"، ورمننزة وممكة٠، وامعزكة ومأرة،، وامأرة ومحبرة،، 
وهىومنتية٠، وامنزبة ومنطخة،، وامنطحة ومزرعة،، و'مررءة ومفحرة،، 

وماالثمي، عليه تهللع لا الذي المكاذ ومئنوة، وارمئنأة اورفة، ندي بين كالصمة 
•ثرابة ■ أي مقربة" ولا 'مقربة بينهم 

م٠ٌ ص ِ ْ

ومئّءهئّ، 

الحبل.ومئتاة، ورمثاة اشيإ، والمثاة، االنثاة 

منومنماة، امنماة وكيلك أكثر، والقح ومتدا0، رمتداة يقال الفداء! نال 
جعلهماومذ وامندعة،، وامئدحة، امنزفة، مثل؛ كنن، ستعمل آلة جعلهما 
.نص1، وللقى للارتقاء موصعأ 

ءءص٠  ْ

وسهضه 

.ومجزاتهء فلأن ؛امجزاة وأجرأتك ، ومقاقآء فلأن معناه عنك ارأعنتت 

٠لدي المتوفرة المحدشة الكتب، في ه أحل. لم 





آ0آلخؤفبمي 

وذالط او تثأنا شى لأوجل ؤإني أذوي ما ٍإت -  ٣٧٤
أبوذؤيب:نال وشخ*، ٠^ ورأوجرووجرا، 

ه، ١١٣نرم زالثرم . ..ص -  ٣٧٥
ورمدا٠ورأرمد أيفأ، وسح 

وهاعلسل باب: -  ٦٠

وأنثي;وعارفا<، عرف و، ا<، وصارم وارصريم وصاربا<، نداح *صريب 
يرئزرأ،*عربمهم إئ بموا * -  ٣٧٦

عارفهم.أي: 
وحافظ،،واحمظ وثائرا، وائدير )*؛،، Itj(واعلم ونامع،، واسمع 

النجم!أبو قال وعارق® وارعريق 
*عارق 3طاف نقئول تن ثن ٠ .  ٣٧٧

•غريق أي؛ 

وسلمغل باب: -  ٦٦
أبوذونب:نال ونمج،، واسنج واثنتاوثخيتا،، قجد.بُوحدرب٠ 

ونمسجلم،صالح ومنهم حللا، ئتبدلي وإذ حبمي، صرمي فاذ 

ستعطفه.ي =
تبتمامه الستا ( ١ ) 

أثنعرم يرم واليه لائببق واتالمحينل امان يتن
عكاظوردت كالما أو I وصالر0 العتمري، تميم بن لطريف الجواليقي به نبيت عجز هذا )٢( 

يتعرف.ويتوسم نيلة. 
حمر.سْ وس ت وسج وصلي، تنطعي أي حد■' تمرس ، ٣١





٣٥٥ويكر يقم ما الأبب مختلفة حروف من لغتان ب جاء ما ياب; ء  ٧٢

أخ،جمع يإحوْ" ررلخوة وإنوارُ، ُانوار الأساورة! ولواحل اومئ»ة 
وائثاءونهءأ.نقيب، جمع والصيادونصباذ* 

واجندبواالخنلأءوالختلأءا، الإبل، يجيدوعيت للذي وينعياُُ ٠ترعته ورجل 
والبيانوسئثازأ، واممتان ويوذسُ، وايوئس ؤيوسف* واثوث اسم، وجثاJبا 
و٠ال٠غينةوالمغيرة١.وذساداا١، 

ويفتحيضم ما 

وُعيارىوعجار، ورعجالى* دفتان•، فتان ورم؛ والجدري•، *الجدري 
وأجمعهم••بأجمبمم القوم ورجاء وتكازى•، وانكازى وء؛ازىا، 

ويفتحيكسر ما 
تحملشجر واائتتانا و٠الئني١ن ودتناسا، واديناص ومثحتيق*، امنأ>نيق 

.الني من4 

الأصمصوحكى الجيدة، وهي — الهمزة وفتح الباء يكر — ٠الأربعاءا ويوم 
أيضأ.الأعرابي ابن وحكائ ابء، بقح »الأر*بماء« 

ذيرى،جمع ٠ والدنارى الدناري و* يعيد، • أي • ومعرب وانأو 
وازبيل*والطنمثةا، ءالطنسة وعي وصحاريا١، وأصنازى وعاوارى»، واعدارى 

•زنبتل • يقال ولا زيل، نقلت نوا نديت، كرتها فإن الراي، مفتوحة 
وكيلك،ناودتأ، نمقتها وإن نمرُت،، الزاي ذدددت، إن واالمتءزى٠ 

ايفأ.وقالتاناي٠ ،، l^l؛]؛والئثطيا 
اال>ايأفقلت،! أوله فتحت، لجمفتؤ ؤإن أوله، صممتؤ شددته إن واال>لي' 

د-ءي،ودم•ت مثل ض،، جمع الحلي العزاء: فال 



الأثة؛.ىب: ٣٥٦

ذكرتالواو مكنت وإن نوب، وجمعها تنصرف، لا مؤنثة الواو بقح و'متاءُ 
صممتوإذا الين صممت القاف فتحت إدا وااقاشسيةاا رة الالقاثأوهى وصرفت، 

بالميمنلتها فإذا - بالثديد - بها يضرب، الش االإرزيةاا ور الين، كرت القاف 
تالغراء وأنثي مززبة، ت فقلت، حففت، 

ءالجر العود بالمرزبة صربك ٠ —  ٣٧٨

وهوممدود، »اوتارتاءاا فقلتج: ألمآ زدُت، حفمت، فإذا - ؛الصديد »التاري« وهو 
ث»نيئ«النبمن« وكذلاث، اء، فزدت ي، قلت: العين ست فإن ؛_، »ني« 

والصف.وااثالث، والخمس الثمن في وامسمجا واJليثا 

تال،واولمث،اا، احميساا وأنكر وانديس،ا، واتبح® رانسح* زيدت أبو فال 
الشاعر:

٠نميهال^ إلأ الضر في لي ذارَ سا ه -  ٣٧٩
TVونال:،

ه، ئصيفولا مد يغذها لم ه —  ٠٣٨

البالي.• والمم حديد، عن عصية شبه • المرزبة ( ١ ؤ 
ثامنهم،م أخوان سبعة لها امرأة يصف الطثرية ين ليزيد الخجز هدا الجواليقي نسب )٢( 

.أوحثواحض وطهم سهمي غآرسلت، وصدره: 
انزلالأكدع ين لية فنال مر في ه الني كان الأكوع بن للمة عر الجرالقي: نال )٣( 

*ويقول يرتجز سلمة فنزل هناتك، من هات 
فتعجيولا ران نميولا تصيف ولا د ما دهيغلم 

فريوالصارص والقالحض ريف الخاللبن ا ذاهغلكن 
بنكعب فاصتتزلوا بهم يعرض أنه علوا والصيف والد اكميرات يدكر الأنصار سمعته فلم 

*ليقول يرتجز كعب فنزل نأحبه، انزل كعب يا • فقالوا مالك 
فتعجيولا ران نميولا نصيف ولا د ما ذهيغم ل

فالختيرة كطة دفومنقيق ل حنفلا عداهن لك
والكنيفالزرب بين تنبت 

=• ، ٣٩جر١ شيء بينهما يجرى أن مخافة اركبا® *اركبا النبي فقال 



٣٥٧والواو الياء بمال ما باب: -  ٧٣

نمانمع ولم يمرق لا ذلك كل و»ةاع« ورنلاث• وش* راحادا ؤيقال 
Iالكميت تول غير البناء هدا على شيثآ دلك جاور 

٠غنانا خصالا ٠ ٠ . ٠ ء -  ٣٨١

تالئلمي لصحر وأنثي المجرى، هذا وأجرى 
الد1برأنس منل مره وئركئ ونوحدا ماء ولمي -  ٣٨٢

ا.'الشاعرل !ال معدول لأته تنون، ولا *نوحد، ثل كما انثتى،ا ويقال 
ونذخدنثنى اقاس ثنى ذنابٌ ك بوَاد أنلي ومحا -  ٣٨٣

والواوبالياء يقال ما باب؛ -  ٧٣

البعدفي فأما و*ثصا، المصل، في أتوذا وينهما وسريت*، رجل 
يمشيوعو الهلال، أبث حين أي؛ ؤتيقاق، الهلال لثوناق أئانا ُينُ، إلأ يقال فلا 

وعوالمير، ينبن قمح، تكون نمب والنجاية، النجارة وعي والخنزلي، الغورلى 
ماؤهوهذه ونطآ، بقلي اجد والمصاوب، المصائس وهي والأوبة، الأيه سرع 

النتأوبوهو الجلة، من واجل، منلث، أحول وفلان جاره، أي؛ ومايثن، الشيء 
ودهواء،دئياء وداهية صميمهم، أي؛ وصوابتهم، قومه صبابة من وهو وال٠تأين، 

الشاعر:نال وتجم؛، ونجمو وتزصي، وفلان وشيبة، نننوة وأرض 
#النغفئ زلا بالجافي أئا نا ص -  ٣٨٤

،:ونالالآم١٣بج,، عر :ذاْ ىلوا

احدلس، الالرياحي اكري بن الحارث ين عمرو ين صخر م: ق ١ • نحو - . . . )١( 
ورثاءرناته ش كثير نعر الخنساء ولأمحه رغزاتهم، نلتم فرسان من كان الشاعرة، الخنساء 

(.٢٠١ع)*؟ . معاوية أحنه 
جوية.بن لماعدة الييت هذا الجواليقي ب )٢( 
عرسيعلمت وتد ت وصدره الخارتي، وقاص بن يغوث لعبد العجز هذا الجواليقي ب )٣( 

•أش ملتكة 



الأستأ_ممب: ٣٥٨

٠وعادتأ عض منيا اشق أثا ه -  ٣٨٥
عليه.عدي عر باء 

تلاهند للذي ا،مرْ وبلى تمر ُُبلو وهو ، وحميهاء الئمس احمو واشتد 
الرح.طيب النبت من لضرب والموران• رالع؛تتيان وهو الممر، 

lJ^ ، ورصتان،رخوان الرضا وتثنية وسوان، سنان اقنا عرق تثنية نيد؛ أبو
وجمعومنان، موان الرمل ونقا ورحيان، رحوان والرحا وحنيان، حنوان والحتى 

وحف.خوف وخانق; ئومونتم، ت ونائم وصتم، صوم صائم; 
بتواونائم، خائم، فعلى بالياء ناله ومن أصله، فعلى بالواو ناله من • الثراء قال، 

واحده.على جمعه 

والأيايم؛والأقادم و*جاثوا، مواثق ت والميثاق وموم، مياير ت تسرة وجمع 
وحزان.حوران حائر; وجمع الثوم، 

والياءبالهمز يقال ما باب؛ -  ٧٤

والأرَفانامال;و»ااتتتان دودة، وانزؤع*; واسزؤع ١^، وابرينء٠؛؛^^؛ 
وأقلد;تقيئ ورحل ون، ذي إر منسوب وأرتي، تزر ورمح وم؛توق، مأزوق زرع 

الجلدوالأرندجدالإرلمجت وأغنرؤبمنر، الذكي، ت ومت( تلمص ورجل الخصم، 
الموذوالمحوج; ؤتثجوج إحرامهم، في اليمن أهل ميقات وألننم; وبمنلم الأسود، 

وعظاية!،واعظاءة أبابيل، بمعنى مجتنرنة واناديد; قاليي وطير به، ثتيحر الذي 
وصلاته،.وءتاتةاواصلأءة واعتاءة 

وبالواوبالهمز يقال ما -باب؛  ٧٥

زتوتاد٠ا،وراتادة ، ووكاف، واركاف وإعاء،، واوعاء ؤإساحء، 'وثاح 
واوعاءوإئاء«.



٣٥٩لغات طلاث نملا .اى;  ٧٧

الثلاثةبنات هن لغات ثلاث فيه حاء ما .باب:  ٧٦

وحرصه®،صه وحن الرمح وُحزص معاقه، ت أي وملأ® وملأ ملأ *رأيته 
والعصر*العصر وكذلك، والعم®، والعم *العم وهو وقف،®، وقف، الئحا و٠د^فا 

*المنهلوهو والرعم®، ُالرءم وهو والولد® والولد *الولد وهو الدهر، أي• والعصر® 
والمارالمرأة وسقهل تثقطعه، أي: ونفل® ونمهل و*سشل والمنهل®، والمنط 

و*الددل(مجاهرة، الرجز بمتل أن والمتلئ،® والفتك، و*النتلأؤ ؛_'j؛،، ااالغارت، مه 
وثربأ*شرتأ الماء وشربت، وصعاْ® وصعوه محالئ، و*صمْ اللعن،، واليد®: والددا 

يرويتالأصمعي، وكان ومم•، ولم *نم وهدا ونزاء، 
ه، ١^٢^ وصح ض الثمثان ملص إي ه -  ٣٨٦

دالرغمُالرغم يهو للمتقر0 وثر® ونز •اقن ورجل ونشا'®، وشنثأ *شنئا وشننه 
وطبُوطب *طب ذو ورجل المثيرة، من والوجد® والوجد *الزجد وهو والزغلم®، 

مثلومب،®، وصب *صب، والصنم وقJها*، ونلتها اشحلة *ثنن، وهو حدق، أي: 
والعمر.والعمر العمر 

لغاتبثلاث فعلة .ناب:  ٧٧
*بمنقريقولون وكلهم الكسائي: نال، وحضزة® وحفرة فلأن يحضرة *كلمته 

الشيءو*صفوة ورعزة®، ورعوة اللبن و*رعوْ وألوة®، وإلوة *ألوة والتميز فلأن®. 
غير.لا ففتحوا الشيء® *صفو نالوا الهاء نزعوا فإذا ، وصفوة® وصفوة 

•وبزكة تزك للصدر يقال كما وصفوة® الشيء *صفوة أحذُت، الأصمعي: قال 
للمكانوالربوه* والربوة *الربوة وهي، والعنوة®، والعنوة *العنوة أوؤلآته 

وتقلص:بالضحى عمي وصاه حففلت، ولقد وصدره: ندال، بن لسره ست، عجز هزا )١( 
■يم كأنه حك، الأسان من الثقة ترتفع الحرب، ويب، ترتفع، 



الآثة1_كاب: ٣٦٠

و»جتيةويدوة«، وجيرة النار من واجدوه ووجنة*، ووجنة اوجنة وعي اJرتفع، 
،وعلظة، وغلظة ،رعلظة وب والسوةا، والغنوة ه\ذذذو'» دهم، وجثوة'' دجثوة 

.اوحدعة، زاديونس وخدعة، خدعة ا والحرب 

UA :_- لغاتبثلاث فعال

وهورالنخاع  ٤٣١٠مقطوع وهو 0^^*، والدجاج *الدجاج عر 
وهووئصاص،، ونصاص الشعر اقصاص وهو المقار، جوف ش الذي الأبيص 

وهواجناممهموزرازوان،، وزوال* *زوال طعامه وفي والوشاح* والإشاح ٠الوشاح 
براءمنكم *نحن نيئ• أبي عن وصوان،، وصواف واصوان رجنام، وجنام المكوك 

وتراءوبراء*•

سبثلاث فعالة .ناب:  ٧٩
ورعاوة،،ورغاتة اللبن ارعاوة وهي وملأوة،، وملأوة الدهر من املأوء أتيته 
وحلاوةالمما، احلأوة على سقط حاللته، مجمدر والئلأنة، والخلاقة و٠الحلأJة 

القفا،.وحلاوى القفا، 

لغاتثلاث في4 حاء ما .باب:  ٨٠
الأبنيةمختلفة حروف من 

واحاثموالأنلمة،، والإبلمة ٠الأنلنة والحومة ويزثؤع،، وبرسر ابرثع هو 
وهيالياء، بزيادة واسيمناء، ممدود واسيماع، مقصور واسيما، وحائام،، وحنتام 

أننبل ثغلب للش وثعلبة، ؤتغلثة ثحلبة ٠ءنايى زيدت أبو نال، بالمد، لثقيف لغة 
تحمل.



٣٦١الأبنيت مختلفت حووف من لغات ارع ب جاء ما باب؛ -  ٨٢

لغاتبع أوفيه حاء ما باب؛ -  ٨١
الثلاثةبنات من 

وأنشدالحمار، ولد ارالعمووابووالئقوواثا•: 

باهزرأ،نمء ا الفتمحاق وشن * -  ٣٨٧
واييوعجز،ا، وعجز وعجز واعجز وعضدا، وعضد وعضد اعضد ويقال 

•ودحم* يوحم لرحم وررجم وثعل•• لنعل لنعل دُنعل ييطع'• دظع وظع 
مهموزواحمونا، أبويا مثل وحموها، المأْ واحما وصم،. ومم وأمم و'إسم 

بلاهمز.واحنها، 

لغاتأوبع فيه جاء ما -باب:  ٨٢
الأبنيةمختلفة حروف من 

وعيانوعنوان الكتاب واعنوان وصدقة،، وصدئة وصداق المرأة اصداق 
فلأنامثش عنك وأغنت والأربوزأ• والأربان والعربون ءالنربان وهو وعلوان،. 

ومجنأته،،ومجزاته ومججزأه قلأن امجزا اجزأئلث، وكيلك، وتقاوا<اا، ومعنائه ومعناه 
والأصح،والأصح والأصح وهي،الأصح والموات،، والموتاث والموئاذ وءالموت 

أصاحي،وجمعها ؤإصحتة، ءاصحية ت لغات أرع فيها الأضحية I الأصمعي نال 
وأرطى،أرطاة يقال كما أصحى، وحممها واراصحاْ، صحايا، وحمعها وارصحثة® 

عامكل قمح، أٌرى؛ كل علمح، راق الحديث في وجاء الأصض، يوم سمي وبه نال؛ 
نعول،على العين' ورئجوء نعيل، عر العين* 'ثجيء وفلان وعثثرْآأ أصحاه 

.ترجمته تميت )١( 
الهاميزيل يضرب ت مصيره شرتي، بن حنظالة واسمه القيني الطمحان لأبي بتت عجز هدا )٢( 

نمبقح وفتحها الطعنة سعة شبه وتشهاق، شهيقآ شهق مصدر أ رالتشهاق ٠ سكناته عن 
النهيق.قبل والشهيق الشهيق، عند يتسع ونمه شهق، إذا الجحش 

=أسن عام كل ش ت أهل كل عر إن الناس: أيها ءيا داود: أبو أخرجه كا الحدث )٣( 



الأبة؛.ممب: ٣٦٢

نديقال: انمن، شديد كان إذا ثعل، على المن* درنجو سل، على المن* دُثجيىء 
وئتوق،وئرنه، رئرول، وأسمحث بشيء* السائل ئجآة و*ردوا بيني، نثال 

منه.تبعته أي! وئرينتهء 

لغاتحمس فيه حاء ما باب: -  ٨٣
الإبنبةمختلخة حروف من 

رعئرةوثئ0 وانزة الم وُامْ والئتلا، والئنل والقامل والئنأل ارالشنال 
وطيلكوطولك وطثلك اطولك وطال أوله، ويقال: الحر، شدة وص وعفره® 

وطو'لك«.

لغاتست فيه حاء ما باب: -  ٨٤

درءوْاللض ورزعوة ومناط*، ومناط ومنتاط ومنتاط ومنطاط امنطاط 
ثلوءارر® محب، مثو اار'ر® و٠لأرر® ^* ١٠وقال: ^^١^٠، ورعاوة ورءاوة ووعوة 
وولنة®.وزلنة وولنة ورئمة، وزننة 'رزنمة المد وهو وُرنن*، وررز* محب، 

الأسماءأبنية معاني -باب:  ٨٥
وانزوان!اصزتان*، تحو والاضطراب، الحزكه فمعناه معلأن على اسم كل 
رائمزاناوام_زانر وائمزانا اكار*، والهنان واطثتانا وايولأن® واعنان® 

ذلكاْ وأشثواطونان®، وأدوران® ار® النواوهجان والنعان®، وأحفزان® 
.كحمره 

الحركةمن هما وليس الأرض® وأموتان *التتلأن® فقالوا شيء، منه شد وند 
•شء *ي 

(.٢٧٨٨)الحديث: رنم ( ٩٣داود)٣: أبي -تن ■*• •• دعترة 



٣٦٣الأسماء أسة باتي • باب —  ٨٥

شثهت نالوا شيء، يشد أن إلا الفاعل، يتعدى فعله يجيء لا البناء وهذا ت نالط 
ذآنآ.

!هالواقاربهما، ومحا والعطس، الجؤع ني يأتي ما كثترا وانغلاذا نال؛ 
صلشان,بمعنى وارذبمان'ا ورصديان٠، وااعطشاناا، اظمأن؛،، 

علىوالجرمحي الئرث الشديد وهو وءعلهانء و٠غرJان٠، اجوعانء ؛ وقالوا
•اللبن* إل واعبمان للهلعام٠ اشيوان ورحل الئنام، 

كماالداء، بمنزلة وجعلوه البنية هذه من نأ-محوه اللحم، إر اقرم ; وقالوا
ووجم.دو، قالوا؛ 

واعصتان،ورمحلازا وأحران' رنهثان، بناءه ننوم المعتى هذا نارب، ومما قال؛ 
و»خزتان«.و»نيان« 

واملأن،وارئان، ااسع_ان، اءه بنثنوْ المعنى هذا صاد ومما وقال; 
•علته نرج كليهما لأن سكنان، معنى في ورحتران* سيبويه؛ فال • وانكزان، 
والوااوجع* رجل يقال؛ معناها، ثاربا وما الأدواء في يأتي و*لعز، قال؛ 

بمنزلةالقلي، في العمى جبل اعم' فهو تلبه وعبي واوج*، والوا واحج، احبط، 
الأدواء.

داءلأنه به شبه - ، والخوفالدعر محن يكون مما - وأشباهه اوجل، وكذللئ، 
وارحمقاا،وارشعث®، ت ويالوا وارمعء وءوجل® ء ءزق نحو ، هلبه أصاب 

واكدرا،وءيسء، 
للشيءهذا كل وابأ رانمء، واص واض و»لخن« انهكء : وو\ف\

عيب.لأنه ، لكلداء جعلوه وسود، الوتخ من يتغير 
راصبسءواُلقساا وُذكسأا ءعسرا نحوت يسهل، ولم ثعمد ما يذلك وشبيه 

٠كالأدواء دجعات مكروهة، أشياء هذه لأن و٠لثجاا، و٠كاJااا و٠لجرا١ وُُل؛سُا 



الأثة؛.ىب: ٣٦٤

وررمريص"اتقيمء : نالوااياب، هذا بعض في سل عر نملا يدخل يند 
داخزينء•

واحمق،اأ-مباا واجرب*، واأثعثا،ا، اثعث،اا قالوا: عليه، أنعلا ويدخل 
•وأسس* ورسس* و•أح٠ق* 

وأزخأوربطت، رأيت، : قالوانعل، على فسوها ذكرنا لما مضادة أشياء وجاءت" 
ورنكرؤواخذل، واتيج، 

وقديأتيانشيط،. : فقالواالأول، \و\ب في ألحل كما نعيلأعرنعل وادخل 
ورجلونطوعها، الريح تحرث يريدون *أيج* ت نالوا الهج، معناه كان فيما أيمآ نبت 

طنسلأنه ورعللأ، وتحرك، حفة لأنه وررق* ورقلق* الغم،، به هاج إذا *حبس* 
بناءْ.فبني والمج، لعسر، صت لأنه وأنلس* وخمة، 

•-فعلا نعلا كله مدا ر ليقال 

بالألوانالصفات -باب:  ٨٦

ورأنهب،واأكهن،٠ ورأصهب، ورأغثئ، رآدم، نحو: أسل، عر تأر 
هذاورأبلق، وُابثع* ورأحضر، ورأصفر، وراحتت، ورأنود، ورأصدا، وراشهن،، 

الأكثر.

ورحصيف،.وءورد، *جون* قالوا: ذللث،، غير عر شيء منها جاء لقد 
نحو:نعل، وعر وركهن،،. ورأذم* ارصهث،* نحو؛ نمل، عر تأر والأفعال 

نحو:أيضأ، أسل وعر ورأصمار،، رآحمارا نحو: آنعاد، وعر ُصدىء*، 
ررأحضئ،.ورآصفر، رآحمز، 

والأدواءبالعيوب الصفات باب: -  ٨٧

ورأصلمع،ورآذزء، و٠اسر٠ وراغورر وراحنر، *ارزق® نحو أسز، ءر أر دف 



٣٦٥المغاتاضبواص يم_باب:

ورأنؤج*،وارأمل،ا، ورأنلرا، اليد، المقهلؤع وهو وُأجدما واأئني*، 
وأانبمأ.و»ألك«، و»أوءصا، واأر'نح»، ورأشنط•، واأض«، 
يهولونكما اأنتاء فيقولون ينسه على الأسماء هده من الاسم صد يثتود، وقد 
اأ-ممافرس • ؤينولون 'أهشر* الشعركمايقولون للوافر ُاءرعُ ويقولون• رأوسح"، 

الرقبة؛لا1غاليظ ؤيقولون اأسلئ،ا، يهولون كما اآدوأا ويقولون رأهضم٠، يقولون كما 
أا.مدأ.نالوا كما وااشعرأ اازبا، وقالوا قالوا كما واأءانث،ا ،أرنبا١، 

اامتن اعورأ، نحو؛ نعل، على العيوب س الباب هذا في تأتي والأفعال، 
واهؤج•.واحص*، ورادر®، ورثنيرا، واصل،، 

الأصيبفي ونالوا ُميل*، والقياس الأنيل، م، 'رناد* فقالوا؛ شيء منه وسد 
تنمط.وسمط يصيد، صيد مثل ارسيس،® والقياس بشاخ، شبهوه ®سابآ® 

رالملأب*،مثل الماء، بفم أين، فعال، على كاث إذا والأدواء ؛ نالوا
و»الئمار»،كاات،®، iJوااورالثيام®، و»التكاع®، و»اشءاز«، و»اشال،«، 
واالنطاش®،داء، لأنه واالخنار® واالئؤار«، و»الثزال،®، ورالهاد®، و>الئداع®، 

غلاسا،ابه نالوا كشرأ يعتريه العطس كان ؤإذا عطئآ، عطش يقال،؛ ورالهيام*، 
فلأنوتقول،؛ ماء®، ابه نالوا؛ كثيرا يعتريه القيء كان فإذا متأ، يقيء ناء وتقول؛ 

ابهقالت به ما اصم أردمت، فإن المتوصأ، إلى يختلف، أنه ارذمتر إذا كثيرا قيامأ يقوم 

الشييانيعمرو أبو كان واحدا، حرفآ إلا فعال، ص الفاء بفم وأشباهه كله هدا 
وكانالإبل، أدواء س داء رالثواف،® وهو عماره ذللئ، على وتابعه أوله، ينتح 

الأدواء.س بأمثاله ؤيلحقه أوله، يقم الأصمص 
واالخج®.ورالعده®، ^^٠، ١٠نالوا؛ فعال، غير على الأدواء تأتي وقد 

االرعاءانحو؛ الفاء، يغم أتت، فعال على كانت، إذا كلها والأصوايت، ؛ قالوا

•الشاعر جرير بن بلال بن عتل بن عار هو ر١( 



الآبب1_مماب: ٣٦٦

قال!، وءالنتاح® و٠الصناخ®، وءالحداء®، وراليكاء®، و٠١اثعاء٠، 
ويكسر.أوله يقم رالنداء* وكيلك ويكسر، أوله يقم واالص؛احا 
حاءفإنه رالغناءا إلا لثاعانئ، ممدرأ جعلهما كسرهما ومن الفراءI نال 

ويفتح.أوله يقم الاستغاثة، من واالعوارن،ا يضم، لا الأول مكسور 
وءالهرير®*الهدير®، نحو! فعمل، على يأتي الأصوايت، وأكثر I قال 

و»ايح«و»القلخ« و*الئهل« و»التجل® وءالئجج® و»النهيق« و»الصجج«، 
و»الصضبا®.

والهيق!*امحاق فقالوا الأصوات،، أكثر في ئعل على نالأ أدخلوا وفد 
واالقحالوالفثغسب*، وراكناب، ، والتبيح* واالياح والثحسج®، واالثحاج 
.والثحيل® 

واجذاذ*واحطام® *رئات،® نحو وسذ، مما كشرا يأتي وفعال قال• 
و»رُدال«.ورءثات« وائصاض* 
مااسم ذ*النحالة، منه، ننقل وفيما الشيء ئنلة في كشرا تأُيا وفعالة قال• 

وقرعنما اسم واالئوارة* اشحت، عن وم مجا اسم *النحاتة® النحل، عن ونع 
عنوغ ما اسم و*القحالة• القليم، عن ونع ما اسم النلفر• وائلأمة التقوير، 
عننبد ما اسم واالكناحة* الفم، من التخاالإ عن وغ ما اسم ورالحلألة• الثعحل، 
الكنح.

بقيما امم وءالعصاله® الكنح، وهو المم، عن وسر ما اسم *المنامة® وكدللث، 
الاختيار.بعد بقي مجا اسم واالنثاية* الأخذ، بعد 

يبرنكثيرا لأنهم صدْ، كاف إذ النفاية، بناء اشء® من ^ ١٠وثو'ا نال: 
صداْ.بناء على اليء 

و»النخارك«»كالضارك« والولايات، انمناuر، نى كشرأ تأتى وفنالة نال: 
وهيو»النكاثة« و*الإنارك® واالخلأعة* و»ال>اية« ورالوناتة• و»الوكالة« و*الخاطة* 



٣٦٧والأدواء يالع؛وب الصفات ياب؛ —  ٨٧

.و*الئتاسة* الإبل على القيام حس ورالإيالة* الخدثان ولاية ت و*الئعاوةاا العرافة، 
سهماجمع فليلك به، والقيام للشيء الولاية بمنزلة عي إنما والصناعة ت قال 

الماء.في 

واحد،مثال على بها فجيء معانيها، ئثاوبت أشياء نر فعال جاء وقد ت تال 
،،iUJbمشبه و«التياح« و«الطناح«، وراثاما« و»النفار« و»اتياد» »المار« وهو 

بالشماسر،مشبه واااائتاب* باعدلن، صرح إذا لأنه رنح، أي صرح الرنح، • دالئرح 
يا^٢^١^مشبه وااالعصانحرا« بالنياد، مشبه و»ال>راءل« 

مداعلى بهما فجاءوا الئوق، في و»الخلأء« الخيل، في رالمزان• : ونالوا
تقدم.ما بمنزلة العيوب فير ولأنهما تهاب، شيء *ن وباعد قرى لأنهما المثال، 

و•العزاصراااو٠الخثاءل٠ ارالعلامحل، نحو الوموم، فير فعال يأتي وند نال: 
الوموم.آثار أسماء وهده وارالكشاحاا، وااااجناباا 

تال:*كنحأ® وكشحته ،رحنطأ، حبهلته نحو: ينل، علير يأتي منها والمصدر 
وأالصزافأواالهثابأ فيذكر، يهج لأنه ^١٤٠ ١٠نحو: الهناج، فير فعال ياتي وند 

والكلاب.الثاء في 

ورالجرازو•الجاJادانحو٠الصرام٠ الغاية، أشياء؛لغأ، فيرفعال وندتأتي نال• 
_بالفنح — نعال على، كلها هذه جاءت وقد وا١القطاف®، واالقطاع® واالحصاد® 

•منل علمح، ياتمح، والمصدر 
أئلروما واحل، بناء علير وأضدادها تجيء نعيل علير بنيت الك، والأسماء قال: 

دنريع،وبطمحاء وحمق، وثمل ومحمر، وكثر وقلل، ممر قالوات تختلف، ما 
دمر،دعني وذلل، وعزيز وليم، وكريم وصيف، وثوي ووصثع، وشريف 
وحدينا،وقديم ورشيد، وعوى ودميم، ودميم وملح، ونح وشص، ومعيد 
ونفيه،وخليم ورقيق، وئخينر وينق، وغليثل وشحيح، وتخذ وقصير، وٍلول 
وحميصر.وبملينر ورفح، ودنيرء 
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وسمج•وسنج جمل ت ونالوا 
وصدهكبير وهو صده، عن مثله بقد استغنوا صئ، له يأت ولم عثليم، ت ونالوا 

صغير.

نملهو فإنما ^^٠ ٠٠نولهم فأما بناته، على صد له يأت ولم سمين، ونالوا• 
مفعول.يمعنى 

نوئمثل صده، عن مثله بقد استغني صد، له يأت ولم شديد، ت ونالوا 
وصعق.

كماحمين، يقولوا ولم ارحمن® نالوا البناء، هدا غير على آصياء جاءت وقد 
'اعفلتم"وقالوا الحمال، من جبض يقولوا ولم وامجع* 'جريءُ وقالوا جميل، قالوا 
سرعٌثل صده، عن مثله بقد فاستغنوا اكميش® وقالوا ارصخيم®، يقولوا ولم 

عاقلوهو صده، عن مثله بضد استغني له، صد ولا ابيب® ت وقالوا وبْليء، 
وجاهل•

علىاانءءتي« إلا ذللث، صد في أن ولم وااتخ؛ل« وااصنن« •اشجح« وقالوا: 
الماء.هدا 

إلاصفة، إلا أبدا يكون الزوائد لحقتها الش الأفعال هده من أسم ولمن قال: 
 Lونحوم.اتعتميع® في اسمآ جاءفإنه امثعل® من ان ك

البناءشواذ باب: .  ٨٨

إلاالبنية هذه تكون ولا افعز® الصمات في ولا الأسماء في لمى ّيبويهت قال 
للفعل.

جاءقد ت يقول الأحفثى سمعت الجتاتي! حاتم أبو لي قال محمد: أبو قال 
عرس،ابن تثبه صغيرة لويته هى وقال؛ ٠الائئل® وهو واحد، ، حرفافعل® على 
الأحمثنوأنشدني ت قال 



٣٦٩ايناء شواذ باب; -  ٨٨

،ئت—j؛^ النس كمنإلأ اف كا م Uyutمز لو بجنع جاروا -  ٣٨٨
سبتإذا أنك إلا كنانة، من ور الئؤلي، الأنود أبي نيلة ؛مت وبها تال؛ 

قال؛النسب، وياءي صمة بعد لكمرتض اصتثقالأ ففتحت، رالئؤلتيا نلتح؛ الدنل إلى 
.ب، النوياءي الكسرات تتاح ويستثقلون ُإبلياا، تتقول؛ إبل إلى سب تنولدللث، 

وهووّحبرُ "إبل" الأسماء في حرفان إلا ُفألُ الكلام في ليس سيبويه؛ ونال 
أبوفال الصخنة، وص *بين®، امرأة ؛ قالواالصفة، في ف وحن الأسنان، في الملح 
.الخاصرة وهو ا١إطلاا وهو آحر حرف حاء وند محمد 

بهيوصف المعتل من حرف إلا وصف، افعل، الكلام في ليس سويه؛ ونال 
وقدغيره؛ وقال واحده، غير على حاء مما وهو '؛ددىُ ُدوم قولك وذلك الحمح، 

وأنثي؛و'رزيم®، سوى®، امكال حاء 
زبمال^تئرلأ ياعي النيان ذي ناحية نمً يال ثلاث ثائث .  ٣٨٩

رالأزبناء*.إلا اأسلأء» الكلام في نمل لا بوبه: وقال 
وهورالأزمداءا، حاء وغد أبوزيد؛ قال أبوحاتم؛ لي قال ت أبومحمد قال 

وأنشد؛العظيم، الرماد 
ذزلأىاوي4ِ انيأقز عن آتائه من الدنن ندا يق لإ .  ٣٩٠

.أفعال وهو آياء على آيآ جمع 
الياءصموا فإنهم *ينروع* قولهم؛ قاما *معول® الكلام ني وليس ؛ سيبويه وقال 

أنههدا ويقوي الفاء، لضمة الياء فضموا يغفر® بن رالأسود ؛ نالواكما الراء، لضمة 

نمريه،موضع ه؛ ومعر*الأنصاري. مالك بن لكعب البت عدا الجوالقي ب ن)١( 
•والحقارة الجيش وصف الليل، آحر من النول والتعرص؛ 

متمرنة.؛ نيم ماشية ت يقال )٢( 
عني،أهله ارتحل لما درس منزلأ بمف العلامة. وعي آية، جمع والأي آي، جمع أياؤء: )٣( 

•ناره موتي إلا المنزل هدا يه يعرف مما يبق لم ت يقول 



الأتن؛.مماب:  ٣٧؛

وستيص.ر؛؛ثل.
د'محة،'شنء فأما 'شخرء، إلا 'شل، الكلام في وليس ئ: ونال 

اأ-ثؤكاوالإنك».كرواكما وعه أغاروأش، فإنهماس 

•'شل، الكلام في وليي ت صيويه ونال 
تالشاعر فول وعو عليهما، يقاس لا نادران حرفان جاء ند الكساتيت ونال 

*غّدآ نٌاي أذ رنع يذآ * -  ٣٩١
:٢١جميللوقال 

ونتنأؤ وَاشين اليأ على زك إذ »لأ« إذ »لأ« ازتي ممن -  ٣٩٢
معونة.وامعوزاجمع ، جمع'مغرم، الغراء■ قال 

الهمزة،بمتزلة الميم جملوا غرب، قليل وهو أمفعول' جاء وقد • ميويه وقال 
قالوالما ومقعيل انعال، قالوا لما منعال قالوا وكما أئعول، قالوا كما مفعول فقالوا 

الكمآء،س لضرب، و•ممود• ت غيره وزاد للمعلاق، ت وقالوا إسيل، 
ب! وقالواللمنخر، ورشحورا أيضأ، امعثورا ؤيقال! المعافير، لواحد وامعفورأ 
منلول.

-الواو بنات من وم، - الثلاثة ذوات س رمععولا يأتي وليس غيرء! أيضآ وقال 
سلن،! قالواحرفان، إلا وامحونه، امئولا مثل ؛القص، يأتي ؤإنما بالتمام، 

*ممحووزا.وئوبآ اامدووفإ* 

وثوبثوامكثول• امكيل' بز يقال! والتمام، بالقص فتأتي الياء ذوات فأما 
وامعتوزا.اممن® ورجل وأمحيوط® امخيهل® 

صفه.ولا اسم افعول® على يأت ولم • سويه وقال 

ببثينتافتتن الرب، عشاق من شاعر المدري، معمر بن الذ همد بن جميل ى  ٨٢— ٠ ٠ ٠ )١( 
والخرلالنسيب في وأكثره المدح فيه ما أتل رنة، يدرب شعره ، أحيارهيما الناس فتتاقل 

(.١٣٨والفخر.ع)آ: 
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وحكى• الث0ر؛ح لواحد والروح* وائدوس* اننحح* جاء ند •^٠؛ ونال 
٠ادرحرح* الدراؤح واحد ني يقول ولكن بالفتح، وامتؤح* اثدوس* سيبويه• 

وإنما- العين وسكين الفاء بقح - ٠دنلولاا الكلام في وليس ت سيبويه وقال 
أواا-حلكولثاا الصفة وفى وارعصمور® وازنبور* 'ائذلول® نحو على يجيء 

.واJ٠نكوك٠ اتلصوص® نحو - العين بقح انعلول* على 
يحولصعنوقا ابنو قالوا نادر، واحد حرف في رئنلول® حاء ند غيره؛ وتال 

العجاج؛تال باليمامة، 

هم وأياع طوق آل من ه -  ٣٩٣
وكوكب.>،* ٧٠ت نالوا قللا، إلا الكلام و *محل• يأت لم سويه: وقال 

»ئرؤ(«.
•فمل يجعله ولم الذر، إلى منسوب، ١^^( أل فزعم الفراء وأما 

٠المجار٠نحو المضعمح، إلا الكلام في اننادلأ؛ نعلم لا سويه؛ وقال 
واااحئحاق٠.واالصأصال٠ واالدندا٠• 
إلاالتفعيفح و\ت 'دغير من - الفاء بقح - اسلألا الكلام في ليس الفناء: وفال 

ظاي.أي؛ احزعال® بها ناقة يقال؛ واحد، حرف 
مفتوحوهو ، ذإلث، أنبه وما ورالرلرال® ارالملثال® ذ التضعيف، ذوات، فأما قال! 

.زوالا® وررلزث4ُ فالا® اهلته وتقول؛ مصدر، فهو كسرته فإذا اسم، 
وارشملأل®،وءإقثطار® احملاق® ، المضاعفغير من واقعلأل® ميبويه! قال 

.واهتياج، اسزداح® والصفة 
!نالواالصفامحت،، دون الأمماء في — العين بقح العلاء® حاء وقد • سيبويه قال 

وأنثي!مكانان، وهما واحنفاءا ٠ئت•ناء® 
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1وثاضنيبمآا،كنوَائ ص ض .  ٣٩٤
أيفأتوأنشد 

شكث; أنغئ خر يثا; مح إنك رَخلت .  ٣٩٥
تللأمة قالوا صفة، ومحو واحد، حرف، فى ائعلأءا حاء وند ت سيبويه غير وتال 

للكميت!وأنشد بفتحها، وارثآداءاا الهمزة، بتسكين ااداداء،ا 
زنررمنث بمالأف ا ثنبمص بمي _تناقا  ٣٩٦

ادنثا«.ويروى 

نحوالتأنيث،، علامة وآحره إلا افعلأءا الكلام ني يكون ولا سيبويه! وقال 
رق،تأحذ الحمى واالرحصاء٠؛ ٠اإصنلاءاا يتتص ومحو ٠عشتاء٠، وناقة *ثمناء* 

وااالمتاء«.

فجمعهاتنصرف، لا *ذنثق وجعلها الواو ففتح ا١ئوJاءاا نال من غيره! وقال 
ينصرف.مذكر حينئد فهي الواو فكن ُمداءُ قال ومن ئوبح، 

إلاممدودة العين ساكنة الفاء مضمومة افنلأءا الكلام في ولبى أيضآ! وقال 
ئوتاء،الأصل بعضهم! وقال الأذن، حلفن الناتيء العنلم وهو واحناءا ائوتاء* 

.فسكنوا ، وحسثاء 

وهينادرة، حاءيت، أحرفآ إلا ممدود، فهو ردعلأءاا على حاء حرف وكل 
بالي.اسم أيضأ واادمى٠ موصع، اسم وهو دّشمىُ الداهية، لص 'االأربىٌ 

حاءنعلمه ولا التأنيث،، لغير والألف الكلام في وليس سويه! وقال 
قالوا!كما الهاء، فألحقوا رثبماة، ! U^؛أنهم إلا التأنيث،، لغير والألف ائنازء 

ءزهاةا.وارحل سنلأة* اا٠راة 

٠توائمه ت ثراه ( ١ر 
كلاب.بن يكر أبي بتي بلاد ني واد وهر حولها، يما فجمعها المطلأء، أراد إنما المءلالي؛ )٢( 
؛:(.١١۶١من ارتا أدرتما ولا نفوسا شمتا لما إماء بمي، يا لو بمول؛ )٣، 
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•اصح • نالوا نلتل الكلام في وأست ت سيبويه نال 
وأصح،ايلم، ت قالواالأسماء، ني نليل إلا أسل على يأت ولم أيضات وقال 

وصفأ.يأت ولم 
منلضرب انحار، نالوا! واحد، حرف إلا ائنال على يأت ولم أيضا! وقال 

•الشجر 

جبل،ومحو إلا حاء تعلمه لا الكلام، في قليل ؤإنعلأن قال! 
»والألنيان«.الصفة ونى و»لر*تان«، وارإمدان* 

اتجان.وعجين اروئاف، يوم • حرفان إلا أسلأن على يأت ولم • قال 
عموداسم وهو الأربعاء، ؛ قالواواحد، حرف إلا أئعلأء على يأت ولم قال؛ 

•١لأحميه عمد من 

إلاوارادمّثاءاا، اااصد3اءاا نحو الجمع، في إلا يأت لم أيعلأء وكدللئ، قال؛ 
الأربعاء*.ايوم وهو غيره، يحرف لا واحد حرف 

ويقالالأحمر، يدعو هو قالوا! واحد، حرق إلا أسلى على يأت يلم ت قال 
الحمر.أيضا! 

واحائام*اناباط* نحو صف،ن، حاء نعلمه ولا الأسماء في قليل وئاعالت قال! 
والدانق.للخاتم واداناق* 

نخاحص.ماء ! نالواواحد، حرق إلا ئعاليل على يأت ولم قال! 
ألد.من وأقدد، أثجج، قالوا! حرفان، إلا أثعل على يأت لم ث. • قال 

ؤواد اسم علتب، ! قالواواحد، حرف إلا نمل على يأت ولم قال؛ 
الظطائ.قالوا! قليل، إلا نمين على يات ولم قال: 

قال!واحد، حرف إلا سلان على يأت ولم • قال 
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*بالثبماذرا، ام ثاديارَ _هألأ  ٣٩٨
والخلأة.١^٦٠، : ق\ف\شل، إلا هء عر يأت ولم نال: 
لكراب.الي0ب، : نالواوف'خ\لآقوو، قال: 
اسم.وهو ، عاشوراء نالوا: حرف إلا ناعولأء على يأت ولم قال: 

■راجنئ* حاءإلاارفزسى• لانعلمه نليل الكلام في وبمى وقال؛ 
*تنوط®ويقال ®تنوط® غيره وزاد طائر، وهو ارقشزر قالوا نليل، ومعزن قال: 

أيضأ.

غيرو»ض« ت،ا نحو انمل، في إلا الكلام في نجل على 1ت ولم قال: 
روته:قال نادرأ، حاء واحد حرف 

٠، ^١١١٢كالف طني ;اث ناء .  ٣٩٩
شاذ.المعتل ني وهدا ئبمل، على به فجاء 
حركته،غيتت منذ وأشباههما ومتنا نتدا أن يزعم التحويتن بعض وكان قال: 

نبمل•حركة غيروا ءكدلان، ويغري، بضري، : نالواكما 
ميمي،جاء إنما نيل، الكلام في يعرف لا بأنه واحتج يد، هو ؛ العزاء وقال 

•وصم دح؛ذمح، نترف مثل 
للصحح،يكون لا بناء للمعتل يتتى قد بأنه واحتجوا ضد هو المريون: وقال 

ذلك،على المعتل غير يجمحون ولا ئعلة، على فجمعوْ ونماه، وعزاة ئصاة : قالوا
•ماله - على حض والسالم حتاله، على حنسز قالمعتل 

لعجز'•ر، بن تميم شل لأبن بتت صدئ هذا )١( 
الطرازبالبلى ي أمل 

نل•نهي مدن، فيها الش والمن: المزادة، اس: )٢( 



الأبب؛_ىب: ٣٧٦

نال:اس، طير س كرب «ءزثق« : قالواالكلام، في ممل وائنثل• : نالوا
.صفة وم 

التصرششواذ باب: -  ٨٩

شه،على أجزوه فربما حرف إلى حرفا صمتإ إذا العرب وغيره؛ الغراء قال 
والعدايا*بالعثايا لأته •إر قولهم: ذلك من الأولى، جهته على لتركوه أثري ولو 

العنايا.إلى صمت لما عدايا العداة نجمعوا 

وأنشد:

٤٠ والل1الاأابئ مئة الجد بشط زلآجبو;ف كز اف -فق٠ 
آخر:وقال يجز لم أفرد ولو لأحبية، ئثما' كان إذ رابوته* اياب فجمع 

الجمزأىالعين مس حوواء عتاء المسروو نرور عثاء أزماف - ٤ ٠ ١ 
بمد»العينا.ممال،الختراإذكان 

منمأيوزات«آم عتز ناروزات •رآرجغن الحديث: فى نولهم وأرى الفناء: قال 
٠ءموزوراتء لقالوا أقرئوا ولو هذا، 

الشاعر!وتال نسؤْ، والقياس؛ المطرأ اثننوها من ءنننثهء أرض ' ونالوا
النص«ولا بالجاش أنا نا * - ٤ ٠ ٢ 

رنحشريف ومر اءعم، نوسي ذسبحهم اعداثه على يعتر المعدوح عدا أن المعس؛ ، ١١
موضعيي يجد انه ووصفه ومحله، لمز، يحجب ولم أبوابهم، للمح الملوك نمد إذا القدر 
•اللض •رصع في ديلتن الجد 

رمىالسن، وامعه امرأ، وباء: الأمدي مرني بن لمننلور المت هذا الجوالتمي ب ، ٢١
فىالمن بياض بياض والحور؛ حملة، إلى مضاف وأزمان ■تحرم، المرور دمرور با-أ، 

ياء.واوه حاؤه كرت الحور: أراد والمر؛ موائها، مواد شدة 
كزمتخ_، على، عن ماجه ابن إر وعزاء المال، تمز منتخبا صاحب أوردء بما الحل ، ٣١

(.٢٧١)\; المال 



٣٧٧الصرف شواذ باب: - ٨٩

JU  :ض.عر ثاْ الفراء
الأخر:ونال 

يووعادتا علته مغديآ اللمتث أئا يو - ٤  ٠٣

*عليه عدي على بماْ • ثالو 

تقول:أنك ترى ألا الواو، من لأنه العلواء، والأصل ^١٠٠ ٥١١! ونالوا
أنماءاورعنتاءا.ثل: بالياء، الياءثلتهامن كانت فإن وأنماءأ واماءأ أغنيائأ 

أصله.كاك ما الياء وإر أص.اوه، كانت ما الواو إر رد 
لهما بين أن فأرادوا لها، ذم لا لأنه أتياء« نالوا إنما ١^١،: لأل 

•دم له  iTt؛ما وبين يكر 

»الؤزاءا: وقالوابالواو، لهالاذم عر»سلأء« حروف قدجاءّت الفزاء: قال 
عليتافي والياء وعليت، علوت لغتان وهما عليت، على بنوه ولكنهم و٠االحلواء®، 

قبلها.ما لكرة ياء قلبت، الواو أصلها 

علىفبني الرنحوان من لأنه ررضوا والأصل: ا المدم، مرضي ائلأل ونالوا: 
*٠ صعت ر٠ 

ونود.حنر مثل *بوص• والقياس ااب؛ص" أمحص جمع في وقالوا 
•*مدس* والأصل رمي' مس جمع في، وقالوا 
أنوي.والأصل: ا وراثي قياس، غر على احوانحا حاجة جمع في وقالوا 
بنيلأنه بالواو، جاء 'نيرء، كل ينعا وهما امدريازا والأصل ١ماJرواناا وقالوا 

ربثاءيزُوالأصل ربثامحن" عمله قولهم وكذللث، عليه، فيثنى واحد له يآيت، ولم مثنى 

أئمةمن الرحمن ■مد أبو الغرامدي، تمم ين صو3 بن أحمد ين الخلل م:  ١٧•- ١ • • 
وعاشالمرة، في رمانا ولد سويه، أساذ رم الموض، علم وواضع والأدب اللغة 
•يهرفا لا الناس في مغمورأ الباب سمزق، اللون شاحب، الرأس، شعث، كان هابرأ، شرأ 
 ■٩٣١٤.)



الأث؛ن؛_كتاب: ٣٧٨

ارقاء«يقولوا ولم مش، بني لأته همز بغير جاء ؤإنما ورداءين، كناءين تقول كما 
•عليه ئتش 

بينهليفرتوا الواو وأصله بالياء ، منك١٠ل بقلبي أليفل *هو نالوا ؤإنما ■' الثراء قال 
الأحر.المش وبين 

الياءوأصل الحل® *نشيت من وهو للاحبار® ثنيان *رجل قولهم ومثله • نال 
الكر.من *نشوان* وبين بينه ليفرقوا بالياء فقالوا للكسرة، ياء فقلبت واو، نثيتر ني 

العود.جمع يوافق أن كراهية الواو، وأصله *اغيادأ* العيد وجمعوا 
مثلبالياء *القعنيا® والقياس بالواو، *القصوى* يقولون الحجاز أهل قال. 

ورويالأصل على حرج نادر وهدا يئون، من وهو واإتئيا علوت، ص وهو الحليا، 
٠المى® وأعطه الحلوى *حد عنهم 

حإتذه**حث قولهم الشاذ ومن بالواو، *حزوى* البلاد ومن ت وقال
يأتيالفعل لأن واوها غيروا وإنما ت قال أيفبمأ، *حتوثه® قالوا وقال بالواو، وأصلها 

*رجتقالوا كما ، ،ilJJiJiحتوت، يقال! ولا آحتنت،، يقال! بالزيادة، منها 
بالياء.عديان* 

ذكرهما،على - الواو وأصلهما — بالياء و*التيا* *العليا* بتوا ؤإنما الفراء! قال 
اعزو*هي منلث،* اعر ُهو يقال والذكر للاش، يكون النؤع هدا محن الدكر فكان 
الأض.لقيل: ني لو لأنه ابء، إر وارم انتقلت قد أعلى وكان منك« 

وجئؤغلمة هومثل■ وإنما أوحْلآ، علهل بالضم *احوْ* قولهم الفراءإ وقال 
*ورثوة كسوة تثبيهآ أوله فضموا وعرلة، 

كئرتهمثل: وئيانآ، ثيينآ يشت، مصدر وهو الأول مكور جاء *والتساذ* قال: 
*اص*مثل مزصوعأ، اسمآ إلا القناد الخلأم في كون ولا و-مارأ، وكريرأ 

*تتزاك*.له يقال آحر وموضع *الرJاع® له يقال وموضع وءالتلثاء® وءالممصار® 

لص؛ه•بملحم،؛ الشيء لأءل 



٩٣٧ ألتصرف شواذ باب؛ ~  ٨٩

والننثان.Jالعصةان السان سهوا ؤإنمأ •' تال 

االتهتاماانحوت التاء، مفتوح نهو ارالممعالء على جاء اسم كل إ البصريون وقال 
فيواالمحعاقا واالممتادا واالئتتاJا و،رالثجوالاا واالردادا واالتلعاب؛ا واالتهنارا 

اللقاء،بمض و»الظثاء،ا >المحا0« نالوا التاء، بكر جاءا فإنهما حرفتن، إلا الئض 
وانشد:

الأنزل١،نلماتلث، ض ئصن فاليوم ماملْ دأنى مل أثك - ٤ ٠ ٤ 
والغنيان،العصيان مثل الكسرة أصله - بالضم - سانآ يي بى • قولهم • قال 

والشانءواالعثتان والقنتانء، رالظمأن وسممت، تال: البابه، هذا مصائر وكذللث، 
إليه.أحب والكر 

الشاعر;نود الأصل على يات ولم سل على مفعوله بني ومما ت تال 
هننطورأى مريح اللون #مكشتإ - ٤ ٠ ٥ 

تالأحر وقال ُمروعُ، أراد 
#مثسث،لص الةصاع فى يدور وماء ٠ -  ٤٠٦

.شيب على فا0 مشوبء يريد 

1 وأكثر : قالوا U الفناء:قال ابء، إر الواو عن المقود هدا على تى
بالواو:حاء فيما الكاتي وأنشدني 

نهوبئء_اث الاة تخطلا نلأ دونهم اكنى مرنب إلى وبأوى 
الرجل®.هوب 'ند • قال من قول على بنام • قال 

الثلاثةبين ما يجمعون لأنهم بالياء، وُالءميُ 'العصي® وقولهم الثراء: قال 

للمرامي.الم، عدا الجواJفى نسج، )١( 
الذيوالممطور؛ الريح، أصابته الذي والمروح؛ المراد، إلى لونه ضرب، اللون؛ ■كتنبؤ )٢( 

المعلر.أصابه 
معرض.لحم الأنوم صربط 'سكمل؛ا وصدره؛ المعدي، الملكة بن  i_JlIبيتا عجز هدا )٣( 



الأثأن؛_كاب: ٣٨٠

الكيرفبنوا أعهىُ وأعشر أحق* واءشت0 أذل، ائلاث سال بالياء، العشر إلى منه 
ذلك،.على 

شاذالياء مصائر من مصدر وص الياء، وأصلها بالواو ءالمتوة* ونولهم I قال 
وارحوتئالأحوة* تئ واأخ الأتوة« اأب،ٌسن وهونوللئ، الواو، محصادر على حمل 

^^١١٠حملت، كما بالواو، جعلت، الواو محصادر على الفتوة حملت، فلما الرخوة•، 
ثمغالت وئجوى، لغوى مل الواو مصادر أشبهت، إذا الواو، على - المقل هو و- 

•*محُ القثام، دلكن بالواو، ذلك علمح، *ئدا* الغتمح، جمعوا 

ولاتال• ُيومُ في إلا الأسماء فى مهموزة غير واو بعدها ياء تجد ولم نال؛ 
•بمعل ولا سلت توم ض تقال 

.أصتون® وللقط ، ،حتوة• للرجل قولهم الشاذ ومن • الفراء نال 
ارهزنتا! فقالواهاء، الهمزة محن لوا أبل. ثم الماء• ااارمت، قالوا سيبويه؛ وقال 

الماء•.

امإةقالوا كثيرا، الحرن، أول في الهاء محنها تبدل والهمزة الفناء! وقال 
اأرحت،١،وأصله واهزحتج• ارآريته•، وأصله اهنترت،ا وقالوا اإ؛رتة•، وأصلها 

أأرءت«ّوالأصل واهزئت• 
الألف،أدحلتج نم الحرف،، نفس من كأنها قهارين، الهاء نم • محيبويه نال 

!فمالواارتقت، اصله لأن العين، حيفهم محن عوصآ الهاء وتركت، الهاء، على بعد 
ا١ستطيع 'اسطا؛ث وننليره 'أهزئت،• 

بوزنه.لأنه أئعانن، *أّنطت• قولهم أن توهموا ت الفناء قال 
غيره.الكلام قى ليس التضعيف،، بإنلهار الدابة• يقال الأحمر! وقال 

ورأللصتابه، كثر إذا التلد• واصبّت، التصشتج، إذا عته• الححث يقال! غيره وزاد 
٠القوانم فى الأثكلث، محن الدابة• واصك،كتا سمْ•، واعطط ريحه، تغ؛ريت، إذا النماء® 

.فناء والقياس الأفنان، كثيرة أي! فنواء• أشجزة ! وقالوا



٣٨١الصرف شواذ ت باب —  ٨٩

تأصله على جاء ومما ت ّتبويه قال 

*ها 3ءنالتات * -  ٤٠٧

آحر؛ونال أميت، من وهو 

٠موونتارأ، كساء مى علام كزات ٠ - ٤ ٠ ٨ 
بميلفي الهسْ نشت أن يحرج أحرج مثل في الأصل كان الخلل؛ قال 
الأصل.على الحرفان ها.ان وحاء لها، استثقالأ فحدفت وأحواتها، 

كاكولو همزة من أبدلت لأنها الهاء، ففتحوا ُثهريقر نالوا وإنما ت العزاء قال 
•ُي3حرجُ لكان ُيحرج* في بالقياس نالوا لو لأنهم مفتوحة، لكانت خناهرة 

مافأما وسهله، في تزاد ولا وآحر0، الحرف أول في تزاد الميم ت الفناء قال 
ورزرثم*وراللهم' رعفم؛ آحرا فيه زيدت ما ومأ ونحوه، نشل أدلأ فيه زيدت 

و«آثمٌ«.و»نتهم« 
فإنهاامنزى* إلاميم ُزيدة، فهي حرف أول ني كانت ميم وكل مسويه: قال 

لأنكامنيا وميم عرى، لقلت، زانية ولوكانت، معر، تقول لأنلث، الحرف، نفى مجن 
التمكن،من وهو اومسكلا مكين مجن قالوا قليل، واJممنلا تمعدد، تقول 

٠المدرعن من وهو وءئئذئء 
عنتريى،بمنزلة وهو الحرف، نفس محن (" ^٧١٠٠٠٨في واليم وقال؛ 
لولأنهما الحرف، محن امحهددا وميم 'اماجج' وميم عرطلتل بمنزلة كدللث، واننجنون، 

ثردد.في الدالين بمنزلة هما فإنما ومفز، كنزي لأيغمت، زائدتين كانتا 

■كرربرنمأ''م
رصدره:الأحيلة، للر بيت عجز مذا )٢( 

كأنهاالرروس حصى إل تدلت، 
•دالمررب وامتدارتها، للمها ل كرات، القراح رودس شه كرة، جمع وكرانا: 
الأرانب،.محوك من المنسوج 



الأضت_ك؛اب: ٤  ٣٨٢

ر»أهكو«*أخص* نحو ني مزبدة، فهي أولا جاءت همزة وكل سويه: قال 
'ألذتقول أنك ترى ألا الحرف، نفس من الهمزة فإن رأولقأ• إلا ذاالثا، وأشباه 

زائدةالهمزة كانت ولو نأر؛وط« رأديم تقول لأنك و»ازطى« ئوعل، وهو ت نال الرجز* 
لقل0مطتي.

يكونلا إينلأ لأن الحرف، نفس من ١^ و»إئع« و»إئت« مسويه: قال 
•'هيح* مثل هو كدللث، التألق، من و'إليى* فعل، هو وإنما وصفأ، 

بينألفآ استثقلوا وارأوائل® ارأولء الحرف نقس من وهو همزوه ومما قال: 
واوين•

مجنوأصله البيفى® ررغرنيء الهمز في له حظ ولا همزوه ومما الفراء: قال 
الشمال.من وأصله وااالنأملاا وااالشمأل،ا اامق، 

ياء،الواو المصدر في فقلبوا صتامحآ، ورصمت مامآ، انمت وقالوا الفزاء: قال 
الواولأن ياء، الواو المصدر في يقلبوا فلم حوارأ؛ واحاورئه قوامآر *ياومته وقالوا 

الأولالمصدر فعل في واعتلت، فيه، فصحت، الثاني المصدر هدا فحل في صختط 
فيه.فاعتاJتا 

ورنارنتنوره*:واحادحندوده® اصارصتنوره* العرب، قول في الفناء: وقال 
وهيالواو، ذوايت، من أحرف أربعة في إلا ازكلأم، بين من الياء لدوات خاص وهو 

لأنهاالواو، من وهي بالثاء جعلت، ؤإنما و٠انيدودةاا، وارهتعوعة® وارديمومهء اركقوثة® 
ارالشكاية،قالوا كما بالياء، فقيلت، حظ فيه للواو ليس الياء لذوات بناء على جاءت 

وارالزماية*.االئعايةاا نحو الياء مصائر على جاءت لقا الواو، ذوات من وهي 
خفق،كما ئخففن اردتعلولةاا بهن أريد وأخواتها البصريون: وقال 

.،:^١

وأماواوأ، الياء تصير أن كراهيه أولها ففتحوا انذف بهز أريد الفناء: قال 
مدهبهمعلى للمعتل كانتط ولو صحح، ولا لقيم تأت لم صوره فإلها 'ءيعلولةا' 



٣٨٣._دابتشواذاكصرف ٨٩

والنتث.المتق وجدت كما سجع أو نعر في نامت لوجدتها 
ثهورأثتل نحوت - العين بكسر رئٌبل* ت فالاسم رأسل* كل ت واحد غير وقال 

فياأنهب قالوا غيره، يعرف لا نادر واحد حرف وجاء مدبرأ نهو ورأدتر •مبل" 
■— الهاء بكر — رمسهبا يقال ولا — الهاء بفتح منهب، نهو كلامه 

ياتياائهو العلام رأيفع ؛ قالواحروف، في ٠داءJلاا على أيفآ منه الاسم رجاء 
•ئهونا؛ات* النوصع و"أمو أورق، إذا نهودارس* الئجر وراوزس 

وننحل؛ماحل نهو البلد اأمحل ؛ وامذعلاارناعلاا على منه الأمم جاء ومما 
.ومعثبااعائب نهو الثني وااأ'ءثب 

روبة:وئغضاقال فهوعاص الثتل واسى 
هعاضل١، لتل اجواز مذ نئرجذ ٠ - ٤ ٠ ٩ 

نغض.أي: 

العجاج:نول وأما 
٠هنخثاتهsلوُالدادل٢، .هبمذ ٤ ١ ٠ 

هوواالئدلي« تدلوا، |نلأ منه يقال ليخرجها، للدلو الجاذب هو رالدادا فإن 
لكانالمدلي العجاج غال ولو ليستقي، الماء في ألقاها إذا ^،* jSيقال المنقي، 

بهمايوصف أن يجوز والنذلي الدالي أن وعلم القافية، أراد ولكنه أراد، بما أشبه 
تقي.المدلو الماء عن يكشف، فأراد فال: بالدلو، المتقي 

'رت-وجُفهي واأدتجث" امس• يقال ولا اعموق" فهي المزص• ٠اءمت ؤيقال؛ 
اشج،.ولايقال 

الوط•وهو جوز، جمع والأجواز؛ بالخضخاض. ينفحن ا كأنوصدرْ: يئن، عجز هذا )١( 
البتر:وحمة جمة، جمع وجثات: طال. أجن من غثراء هماية وتمامه: بت صدر هذا )٢( 

.ماتها ^٠؛، ٣١



الأتت؛_كتاب: ٣٨٤

نهووه\-ةث* مجنون(، نهو اف واا-جنه مغبوب(، نهو اأ-صتبم قولهم! وأما 
ثعل،على بتي فإنه ورمئردر* رمكروز* ومثله مركوم*، نهو الله ورأركنه مخنوم*، 

ورحم*ورركم* ورجل* رحب* يقولون ألف، شر سل هذْ جميع ني يقولون لأنهم 
ايمزته(ؤيقولون اأحزئع( يقال ولكن الأمرا حرثه رند ولايقال؛ تال؛ وركر*، ورئر* 

حرففي إلا عذ0، من شيء في امذعل( يقال ولا بالألف، نكذ اة أفعله نالوا فإذا 
عنترة؛تال واحد، 

اصاسث يزف بمي زوِئ تقي نلأ رلت ^ - ٤ ١ ١ 
زيدلت،كما تصغيره فى الياء زيدت ،، فنلازأ ااإسان( تقدير البصريون• نال 

ررويجل*'•فقالوا زجل تصغير وفي رمحليه*، فقالوا ليلة تصغير في 
الياءفحدفت، انعلأن، زنة على اإسان( فيه الأصل البغداديين: بعض ونال 

لأنالياء، فردوا الاسسيان( قالوا صغروه فإذا نتهم، ألعلى يجري ما لكثرة استخفافآ، 
إئناذوكيلك راض*• الجميع في ونالوا هكترأ، الاسم ككثرة يكثر ليس التصغير 

•العين إنان في ذلك يقال ولا الناس، في، رائاس* • ونالوا العين، 
عهدلأنه إيانآ سمى إنما تال! أنه عنه اش رصي عثاس ابن عن وروى • قال 

•الأصل فئ، إنسياذ أنه على دليل فهدا فنبي، إليه 
الثناء.كأنها الزند( اوري ثى االةزراة٠ الفراء: نال 

القص.ويو التنأزي، س ناعود الدابة ورآرئ* ت قالوا 
مثلوهو بمدرها ئدحوه لأنها ندحو، دحا س محنود النعامة( ورادحن ؛ قالوا

أنحوصل•
ومكيل،مخيط نيل كما فثقص العيون، س مفعول م؛يل* رماء الفراء؛ قال 
ج،.الشفي يغيرون كما أولها صموا أنهم إلا النكاح، وهو الثر، س سلته و٠الئئية( 

المريضالنحويين بين الخلاف اتل مني •الإنصاف كتاب،؛ المسالة _• في انغلر 
الأنثادى)آ;فخ(.لاض رالكومن،. 



٣٨٥التصرف شواذ ت باب ~  ٨٩

النكاح.وهو الر، من ذلاول أصله ااسئن1،ء ونولهم الأصمعي! قال 
الراءمن فآتدل نكاحآ، أي؛ ، ثواعذوس،٣؛^^ لا ؤواكن • ثناؤْ حل اش قال 

تظنتت.وأصالها الظن، من ،ائظننت،اا قالوا كما ياء، 

ىلبالاكان أين من لأنها يت، أصلها وكان الية، من ئلأو« *لق وقالوا 
وتنوآللث، حضعت قد أحبتلئ، قد عبدك ذا أنا ها القك* ومعنى وقال؛ الخليل، ذلك 
كماالمصدر حهة على ونمبوْ إجابة، بعد إجابة أجبتك قد • أي التأكيد، جهة على 

.*حثاثاك® ومثاله وثكرأ، ف حمدأ تقول! 

الشاعر:قول فى عبيدة أبو وقال 
لبسنالآ،ذاك ثني ؤإئى •محزام، فاش إس،، قيئي نحا: شئ 

ئلب،.أراد 
ولاثعالة، المعتل: من ذلك وأشباه وارمجاهء تقدير،يصاة، في البصريون قال 

الصحيح,جْع فى هدا يكون 
ءوكثرة *كافر مثل ثعلة، تقديره قال: أنه النحويين يعص عن وحكى 

أوله.بضم والواو الياء حصوا أنهم إلا ونجرةٌ و*ذاجر 
نتاْافلوكانقوم *نرتأمن وحل.ناقد لأناكماقالوا، ذلك وليس الهماء: قال 

والواوالياء ذوايته في قالوا ولكنهم منلة، على الجمع فتجنبوا اا<ماةاا، لقيل قالوا كما 
ألف،كأنه محاكن وبعدها العين يشددوا أن عليهم فثقل و*دومُ *صومُ مثال يريدون ومم 

ليحرق،تكملة لتكون الهاء، آحره في وزادوا يريدونها، وهم الثديية فخففوا ، إءراد_، 
^أووحل: عز اش قال الهاء، سقطت شددوا فإذا إيامهء ااقنق< قالوا كما نقص، إذا 

مصيبآ.لكنت، الئماه في وااااعهىا< \إلأ>و\أ.أ في رالؤعىاا ولوقلت، قال: عريى4أ"آ، كانوا 

.٢٣٥الآة اوهمة:ّورة )١( 
؛الءج.، IJiولسب: ض• د-مامت نسك، إلى ارجثي أي إيك؛ ض رأآ 
ّ ١٥٦الأيت الءمران:ّررة)٣( 



الأس٣٨٦

قالواكما أولها إلى همرتها نقلت ، ثعلأء هي ٠رأسياءاا! تقدير في البصريون نال 
اعمايبألتئاة،.

علىأك؛روا لألهم العرين، وجن يشبه مدهبآ ذلل؛، في لهم أجد ولم ت الفراء قال 
جمععلى حفيف ذكر وهو وجمعوه نسمعه، ولم يقدم، لم ْلإا فقدموا العله ررالشيءاا 

و»الئغرة«وااشت1اء«، «اشت1ة« مثل ^٥' نثملة واحدته فيما إلا 1ت لم 
و»اليناء«.و»اليفة« وراشماء« 
لألهاترف إنما : أصحابماس وغيرْ الكا؛ي قال الفناء: وقال 

علىالمعلأء جمعوا كما ااأسثاواءت،اا جمعت، حش الكلام في وكثرت ثعلأء، ثبهت، 
ِ\ت.مج

مثلأفعلأء على جمع ثم شع، مثال على شيء شيء أصل كأن الفراء: نال 
لألهاالإجراء وترك فخفف العين مجن الهمزة 'أشيتاءا في تركوا نم وأليناءا، رثن 

أفعلأئ.

سواءوواحده جمعه ها باب: - ٩ ٠ 

الملكساوم: جل افه ال ق•^li،*، ا واحدهالفن ااائنلث،اا 
•٦٢٠۴يجرين المللث، ض محإ إذا ^ موضعآخر: في وقال الشمحونهر٢،، 

كءوا^والذين ساؤْ: جل افه قال وموث ومذكر وجمع واحد وااالئاءوتاا 
آذالهل-اعوت اجتتثوا ءؤوالذبن وقال: بمرجووهم؟<ل؛، الطاعون أولياؤهم 

بمتوهْ؛.

إجرا)١( 
صورة)٢( 
صور)٣( 
صور)٤( 

و

محورةره\ 

صرفها.ها: 
الآةهاالثعراء:ة
.٢٢الأة ونس: ية 
,١٢٥٧^لقرة: اة 
.\ؤعةلأ\لزمر: ا ة



٣٨٧مواء رواحي، جمعه ما |اب؛ ~ ٩ ■

دذجينؤث قن ت ثنائه جل اش تال اثتض، ليكون داحدأ يكون وررالرذج" 
دكاناأش والأخر ذكرأ أحديا كان إذا - للاثنض ويقال واحد، نهتا وعو ، ١٠١

•انتض دأض ذم كل ص أجمل والمض هدا• نلج ُءدا ؛ - واحد ض جس 
الواحد.مثن الجميع وغشان يمنة، اغلأم يقال الكاتي تال 
دلأصيءوُدرع أسفارُ عبر واحمال أّفار،ا عبر ءاجمل يقال ت سيبويه قال 

نيلوريما هجال* و'يسوْ بجافُ ورامرآة ادلص، نيل وربما دلأص* وراذيع 
»هغائن«.

واحدةو'اابهنىُ اال٤زداءا، وكيلك وجمع، واحد رالحالناءا ت سيبويه وتال 
وجميع.واحدة و٠لالئكاعىا وجمح، 

و١الئ٠ماءاا، جمع وارالحلماءا ^٥٠، ٤٠جمع اال٤رناء١ I غيره ونال 
.اقنبة® جمع و'رالمضباءُ *سجرة® جمع 

إلامها الواحدة اسمع لم قال: فإنه رالخلخاء« في إلا ذلأث،، مثل \مص قال 
وصغر»غلمة•.اخلثاءة، 

لمإذا ورصبي المب، يصبه لم إذا اتعير يقال غيره: قال 
سحصناساة وكيلك سواء، فيه والمؤنث، والمدكر والاثنان الواحد الجدري، يميه 

المالأردأ وهو الثاء في وأصله ^٢٠ وارحل لجتها، ذما التي وهي وشصص* 
الأحرفهده ش وال٠ؤنثv والمذ.كر والجمع والأثنان الواحد قن® وءعند ، وسرْ 

قال!حريرأ أن إلا سواء، 

٠أفهل٢، خلموا ئزم أزلأئ * - ٤  ١٣
٠فجنع 

مذكرهوكذلك سواء، وجميعه واحدء كان بالصدر وصف إذا والاسم ت تال 

.٤٠الأة هود: مردة )١( 
إنه.الخمار، في سليطآ إن ؛ ومصدر0 بيت، عجز هذا )٢( 



الآبب1-ممب: ٣٨٨

أي!عورا وُماْ عورُ '•اء ت يقال الفاعل، يمعتى أو المفعول يمعتى كان ومؤنثه، 
عم،،ورأثأم غام، بمعنى عم، وريوم عورا، يغور الماء غار مصدر هذا وإنما غائر• 

نمطر،أي: نطرا وارحل صائم، أي: ص>ما وارحل نائم، بمض نوم* وررجل 
أي:حأب، والبن نبه، يكيع للماع واماءكرعُ ثرط®، الماءاوائوم إلى زط وارحل 

صري،.ومياه واماءصرى، محلوب،، 

نر،وررجل كرم®، اء ونمإم، و"رحل رصي*، وهم رصي، *هو و^قالت 
محشورة،فهي حشرأ حشريتؤ هي إنما محشرا و٠أدن ن،كباا، واماء فرا، ورحال 
الدامحلى وهؤلاء اف، حلى واهذا مجفروبج، أي: كدا، بلد ب صن الدرهم واهيا 

توننؤ.ولا تجمع لا مصائر هذه كل اف، مخلوقو أي: 
واهوأممء، وهم أمم، واهو محنك،، قريبج وهم محنلثج، نرببإ *هو وتقول 

اقميزافقاك، ئتن الياءفي أدحلت فان حتى٠، وهم و*هوحنى، ثنى*، وهم ثنن، 
وأنثت،.ومحمعت، ثتنت 

احصنكيلك، الجمع وفي ينزو، أن يحن لا عياءا *فرس أبو■ميا"ْ: نال 
جناكثم يجوفا ثناؤه: جد النه قال جنب،،، وثوم جيإ، وررجل عناء*، 

.ورجال عدل، ،وارجل فاطهردايم 

للواحدوهووصف الجمع، بنية على جاء ْا باب؛ - ٩ ١ 
غيركانتج إذا أنماط، وائنل و٠اأحلأق٠ انمال، واثوب أعشار، ايرمة قالوا 
مخشوىغير كانت، إذا أح٠اط٠ وانراويل محصونة، 
^؛،JiJijأحلأى أن أرادوا أ-حلأى، ائوب، قالوا ؤإنما الكساتي: قال 

•جمع 

.٦ الأية ت المائدة صورة 



٣٨٩المؤنث خموت ايشة باب* — ٩٢

المؤنثنعوت أبنية بابان - ٩ ٢

امحاننحو الأكثر، عو هذا ننإى، نالأش ئنلأن، على الغون من كان ما 
واهنتانة•.اتكزانة• يهول،: وبعضهم وسكنىا، و^نكزان ، وعضتي، 

الممشوقثللطويالة نتمائت، ورامرأة الممشوق، للطويل نتمان، ارحل ونالوا'. 
نش•هذين ني يقولوا ولم موئاتة* وامأة المواد، موتان وارحل 

ورعزيانوحنصانة•، احنصان نحو بالهاء، غموض ئنلأن، على كان وما 
■٠ ث؛ يا وعر 

.وعثواءا وءأعشى وحنراءُ اأحنر نحو ثنلأء، مرنثة وأنعل 
للفرسقالوا ننلأء، اJؤنث، في يقولوا ولم أئعل، الذكر في نالوا وربما 

ولماتفواءا، للبغلة وقالوا انفواء،. للأنثى يقولوا ولم *انفى• الناصية الخفيف 
*أنفى،.للتغل يقولوا 

ئنوآء«ان١ئة لألواالذكرأسل، في يقولواولم نُلأء، الزنث في قالواوربم( 
إنماالعير؛أنمى• يي يقولوا ولم الأذن، المشقوقة أو الأذن، طرف المقطوعة ومي 

دشنو•وشني ضى هو 
ئزواء•وائائة *أزؤع•، للجمل يقال ولا نشيطة، كانت، إذا روعاء• ائائة : وقالوا

•^٧ ٠١٠الأنحربي ابن حكي وند رأئرى*، للجمل يقولوا ولم القهر، للعلويلة 
ريحآتوذكر العجاج ونال 

٠، الئورأ جبال مى جاءت حد.واء ٠ . ٤ ١ ٤ 
نوقه.أي: المحابج، ثغدو لأنها ، حدواء جعلها 

المثجور.حلمه ثي نفخت إذا وصدره; ت عجز عن.ا 



الأس،_ىاب: ٣٩٠

القيس;امرؤ ونال المذكر ز يمولوا ولم 
٠وطمال١، فيها فللأء ديئه ٠ -  ٤١٥

.يقال إنما ^٠،، ٠١٠المذكر في يقولوا ولم 
لجدااثافآ ت نالواأنهم ألاترى الذكر، به لايوصف بما المؤنث ونديوصف 

اتعيرأجدا.يقولواولم 
علامةوص - التاء فإن كلما إلا الاسم، كمال بعد آخرا تكون التأنيث، وعلاماينؤ 

اكأنثعلامة ص الش الهاء فأدحلوا •ثهتاة، ونالوا الحرف. آخر قبل جعلتا - تأنيثا 
للمؤنث.إلا تكون لا وئنز للتانيح١، علم وص يغر، ألف عر 

الهصادرأبنية -باب:  ٩٣
بملفغل 

حطمآ،تخطم وحطم صربأ، يقربا صربا نحوت نغل، عر هذا من المصدر 
ننال،عر ؤيجى نرقآ، بمرقه وتزنه حرمأ، يخرمه حزمه ت نالوا سل، عر ؤيجيء 

وجدانآ،تجد وحد نحوت ننلأن، عر ويجيء مجاقأ، وسى نكاحآ، كح نحوت 
حماية،بمميه حمام نحوث سال؛، عر ويجيء إتيانأ، وأتاْ جزمانأ، يخرم وجرم 
نحوأونعل، ثعلة وعر حميه، حنثه نحوأ فنلة، عر ويجيء نكاية' يّكثه وكاه 
م؛اهنحوت ننلأن، عر ويجيء ومتزنأ، ترنه بمرنه وسننه وعيأ، عنة ينيه عب 

ثنول،وعر ملانآ، يميل ومال عنلألأ، تنسل عتل نحوإ سلان، وعر قانأ، 
ويجيءو-محأ، ثب ووجب ذيلا، صهل نحوإ نجل، دعر دندبأ، دب نحوت 
عرالعتل ر ويجي نماء، وننى مصاء، ومنى ثناء، ثنى نالواأ سالر، عر 

•صزى بمري وسزى نذى، نيام قالوات فنل، 

مكوو.ع 'دوم المطر والدبمة: يتدرج•  iSy^الأرض طق وتمامه: ست، صدر *ذا ، ١١
انهمر.الطر: ووطس المْلر المتتاسة والهطلأء؛ 



•أيما' القى : ونالواالمعتل، في إلا ئعل على مصدر يجيء ولتس 

^وب:سلنىدل

ءمو-حأ،وحنج نكوتآ، نكث نحوت فعول، على هذا من المدر يجيء 
وطزدحنأ، يملنا حلب نحو؛ نعل، دءاى دثأ، ولله ثلأ، قله نحو؛ نغل، وعلى 
وعلىفليل، وهو جنا، وجنه طنآ، وطنه حزا وحزنه ننآ وسنه طردا، يطرد 
وعلىملأ، تئوذ وئاد ذكرأ، دكتْ نحوت فنل، وعلى حنقا، حنثه نحوت نبل، 
كذتاا،وكمن سكنالأ، نكز نحو! فعلان وعلى كمرأ، وكثر نكرا، نكر نحو؛ فنل، 
نحو؛نعلان، وعلى صزاحأ، يصرح وصرغ ثنامأ، ينعى ئص نحو؛ ننال، وعلى 

وعلىحبسآ، تحب حب نحو؛ نبتل، وءلما طونالأ، يطوف وطاف نزوالأ، يثر نزا 
فعال،وعلى عبادة، وعبذ صيانة، نوس وناس زيارة، يرور 0ر نحو؛ يتالإ' 
القياس،على *كتأ* يقول العرب، وبعض كتآا، وكثي، صيامأ، وصام مامجآ، ئام نحو؛ 

وقوا.قثالأ تثن، وثث زوالأ، يزول زاد نحو؛ ننال، على ويجيء حجابآ، وحجته 

ه؟_ناب:سليسل

وعلىتحطآ، ونخط ئعبآ، ثعب نحو؛ نتل، على هدا من المدر يجيء 
يلزملزم نحو؛ ننول، وءلم، نتحأ، بمص ولص بما، بمع بلع نحوت ننل، 

ثلالأووددت شرا، صربق نحو؛ ئنل، وعلمه ئثوكآ، ثهكه الحمم، وئهكئه لزومآ، 
غنيالأ،عبي نحو؛ فنلأن، وعلمه صنادأ، تنمي نفد نحو؛ فعال، وعلى ودآ، 

رحمتهنحو؛ ننلة، وعلى صناعا، ين٠ع نى نحو؛ نعال، وعلمه حنبالأ، وحمت، 
صحكآ،صحاك نحو؛ نبل، وعلمه صتآلأ، أسنؤْ شمثته نحو؛ نعلان، وعلى رحمه، 
وعلىقناعه، وئعن، تامان، وتئنت زنادة، زهدت نحو؛ نعالة، وعلى لبتآ، ولبق، 
وعلىصدء0، بمدأ وصديء كهبه، يكهنؤ وكهق، شهبه، سهث، شهب نحو؛ ثنلة، 
علمآ.تنثم نحوت فنل، 



الأبب1_ىب: ٣٩٢

شدممل 
ثعال،وعلى جخودا، تيحدْ جحده نحو؛ ثئول، على هذا من المصدر يجيء 

ودالإمعانآ، تلمع دع نحوت نعلان، وعلى مراحأ، دمرح سوالأ، تنآل نألم نحوت 
نحو؛نعال، وعلى دنحآ، تذح ودح ئنعآ، بمح ئثع نحرث ننل، لعلى دألأنآ، تذأل 
يصحئصح نحو؛ نعالة، وعلى نراءه، ئرا نحوت فعالة، وعلى دهابآ، تذما لهب 

ضزاحأ.وصمَخ طناحآ، طتح نحو؛ فعال، وعلى ئماحه، 

شدممل 
تبالآ،بمثل وثل ملاحأ، انبآ ماخ نحوت نعالت، على هذا من الصدر يجيء 

ض،وءر، نهولة، بميل ونهل ومحوخه، باحة' بمح بح نحوت ثئولة، وعر٠ 
وعظمصعرا، صم نحو نعل، وعلى بحأ، ينح وبح حنا، بمتحنن حس نحو؛ 

فنلةوعلى شرفآ، يشرفن كرمأ كرم ث نالوا نعل، وعلى برعأ، وتؤغ عظنآ، 
؛قالوانغل، وعلى ونحأ، نحأ يولمح ودلمح وصعأ، صعأ يوضع وضع نحوث دثنلة، 

يمزوفظرف-، 

كماجمالة، وأصله يجنل جمل مصدر فإنه الجماد نولهم أما سمويه؛ نال 
.نحدفوائتاحه، تفح ونح صباحه، يصح صح ث قالوا 

نعادة،نعد ؛ نالواكما ومثاوة، ،نماء شقي — البابا هذا غير من — وقالوا 
ندووندو لهاء، تيو تهو ت وقالوا بمد، لد مصدر هو ؤإنما واللدادة، اللداذ ث ونالوا 
-بمال..ثل نداء، 

فوقفها الأربعة بنات مصائر باب: -  ٩٦

،إغطاء وأغطنئ إكنامأ، مت أكن ت تقول إنعال، على أنعلث مصل-ر يجي،ء 



٣٩٣فوق سا الأربمة يمان .مائي باب: -  ٩٦

ؤإنماإ-جالآ، واحك إئامه، اننته ت تقول إفعالة، على المعتل وفي مقطوعة، والألف 
وربماالفعل، من العين مجوصع منه والذاهب منه، ذهب مما تعويضا نيه الهاء ألحك 
وكذلكالصالآةهل١، محام ؛ثناوْ جل اش نول نحو أصيمت، إذا الهاء حذفت 

الأنتئانة.نحو: الأسفعالة، 

ولكدما،كنمآ كننته نحو؛ والمنال، الممعيل، على ننك محصدر ويجيء 
معالةعلى والواو الياء بناُت، وش وجئالأ، تجميلا وجملته وكدابآ، تكذيبآ وكدبته 

ئئويه.وقويته ئعزيه، ءريته • نحو 

نائلتهنحو: فيعال، وعلى بمال، وعلى مثاعنة، على ناعنت مصدر ويجي 
وحادكُوبوِ\ت ذمارا0 وماريته مثاعدة، وقاعدته مجالنة، وحالنته ونتالأ، مثائله 

ثاو،لتهنيثالأ.يقولون: تسالا، منك يقولون: والذين قال: وجدالا، مجادله 
ككد؛آ،وتكذ؛ت< مولأ، موك يقولون: الممعل، على معف، مصدر ويجيء 

تحئالأ.تحملت يقولون: ^٠^ ا١كلته يقولون والذين 
وقدئنافلأ، ئمانك نحو: — العين بفم — التماعل على ماعك محصدر ؤيجيء 

مارتآ،الأمر ماولث، قالوا: بالفح، وبعصها بالكسر العرب، بحص يقوله حرف منه ثل 
يفتحون.والكلأبتول قال: زيد، أبو حكاه وماؤنا، 

احتاسآ.واحتبمئ ائتتالأ، ائتثننا نحو: ائتتال، على افتعالا مصدر ؤيجيء 
\ذزا■*م وائمت ائطلاقآ، انطالمث نحو: امنال، على امنك، مصدر ويجيء 

آJصزا٠أ.

وآموددتأحمزارا، آحمزرت نحو: آنعلأل، على افتنالأ مصدر ويجيء 
آنودادأ.

انهيثايآ.انهاستر نحو: آنعيلأل، على أننالنت، مصدر ويجيء 
آجلوذأ.اجلود نحو: آنعوال، على آنتوك مجمدر ويجيء 

.٣٧الأية الود: سورة )١( 



الأبب؛.ىب: ٣٩٤

اإعنناا,أئتننر ; نحو آسلأل، على آئتلك مصدر ويجيء 
انأ.أعدودئتنحو! ائعيعال، على اننوعلت مصدر ويجيء 
انت«ماجأ.ا>تمحت، نحو! اسفعال، على اسفعك مصدر ويجيء 

صذرل١،غير على المصدر فيه جاء ما باب: -  ٩٧
JU  اضونأل ئت، ض فجاء ، ٢١٠١-١^ ِس انبجإ >واف وجر; م ض

الشاعر:ونال عرنو، فجاء تثلأ4ص إث ثنادْ جل 
ا-ي_ان_ار؛،ي أذ بزفل ضُ \حه .L آم ح - ٤  ١٦

الأحر:ونال ابمت،. على فجاء 

٠عوَائارْ، ئناؤذنا شمحإ نإذ ء -  ٤١٧
ءاوذتا.على فجاء 

-أستها اختلفت ؤإن - الأفعال لأن للأفعال مجخالمة المصادر مذه تجيء ؤإنما 
•المض ش واحده فهي 

ج)بمه(.الفعل: المدر )١( 
. ١٧الأية نوح• سورة ، ٢١

٠٨الأة اوزمل:سورة )٣( 
فاتتإذا حش بالأمور الإنسان يتهاون ألا الحرم تقول' للقطاس٠ الجوالتقي تال كما البيت ، ٤١

تأتي.ما ارو م بالإصلاح يستملها بل فملحها، يتتمها أحد 
عندي.المعروف تشكروا لم بما وأوله؛ بجت، عجر هدا ، ٥١



اممهرس

اكشحتالموضوع 
٥المقدمة 

٩ثتيية ابن ترجمة 
١٥المؤلف مقدمة 

،U_L&JI.كتاب ١

٢٩موصعه غير يي الناس يضعه ما معرفة ت باب —  ١
٤٣الكلام متعمل في مثنى جاء ما تأويل -باب• ٢
٤٥الكلام •زدوج من المتسل تأويل  '•باب - ٣
٤٨الكلام في الدعاء من ستعمل محا ت باب . ٤
٤٩مستعمل الناس كلام من كلام تأويل ■ باب ~ ٥
٥٩ت الناس أسماء أصول باب؛ - ٦

٥٩النبات بأصماء النمون باب• 
٦٠الطتر بأسماء الممون آ باب 
٦١؛؛ LJ؛بأسماء الخسمون باب 
٦٢الهوام بأسماء الممون ت باب 

٧٩ازن _ف: ٩

١ ٠ - I vjL  ٨١القطنة أصماء

٨١اسل اا_اب:
٨٢الإناث ت نهر ما ذكور باب؛ - ١ ٢

٨١٢الذكور منه شهر ما إناث ت باب —  ١١٢
٨٤جمعه ويشكل واحده يعرف مجا باب! — ١ ٤
٨٥واحده وينكل جمعه يعرف ما ت باب — ١ ٥

٨٧حلمها من يتب وما الخيل، ما،ي محعرغه ت ياب - ١٦
٩٦الختل عيوب • باب - ١ ٧

٩٨الخيل ش الحادة الموب _باب:  ١٨



ذهرساضصوءات ٣٩٦

٩٩ها_باب:حلقالخل 
١٠٣•آآ_باب:شياتالخل 

١٠٠الخل ألوان اأ_اب: 
١٠٦ساتها من يكر0 وما الخل، في الدواض باب! - ٢٢

١٠٦الراض٠نالخل مآ-باب: 
١٠٧الخلق عيوب من الإنسان حلق في ما معرفة باب؛ - ٢ ٤

١١١المروقI أبواب 
١١١الإنسان حلق في فروق ت باب -  ٢٥

١١٥الأسان فروقفي أآ_؛اب:
١١٧فروقفيالأفواْ _؛اب:٢٧
١١٧الخناح ريس في فروق ت -باب ٢٨

١١٧الأطفال فررقفي هأ_؛اب:
١١٩السماد في فروق -باب:  ٣٠

١٢•ام_؛اب:موقفيالخخم 
١٢٠فروقفيالولأ'دة آم_؛اب:
١٢١الأموات غردقفد، 'آ'آ-باب:
١٢٢والخراب اسام في معرفة إآ-؛اب: 

١٢٤الخراب في معرفة باب؛ - ٣ ٥
١٢٦اللض في معرفة ت -باب ٣٦
١٢٦الهلعام معرفة ت باب —  ٣٧
١٢٧الخ؛وان قوائم في فروق ت باب -  ٣٨
١٢٧الضرؤع في فروق -باب؛ ٣٩

١٢٨والذكر الرحم في فروق -ياب؛ ٤ •
١٢٨الأرواث في فروق ■' -باب ٤١
١٢٨الوحوش في معرفة -باب؛  ٤٢
١٢٨الطير ومواصع البيع جحرة ٠ باب —  ٤٣

١٢٩الجماعات أسماء في فروق •' باب — ٤ ٤
١٣٠الثاء نى معرفة ت باب — ٤٥
١٣١—سياتاكم  ٤٦
١٣٢الألأت معرفة -باب: ٤٧
١٣٤واللبس المحاب في معرفة ت باب - ٤٨
١٣٥الملاح في معرفة -باب؛ ٤٩
١٣٦الصناع أسماء -باب: ٥٠



٣٩٧الموضوعات فهرس 

١٣٧. ... ............ الجهات لاختلاف الواحد الشيء في الأسماء اخلأف اه-باب: 
١٣٨ممغةفىاسر 'آه-باب:

١٤٠الطير وصغار ت والذباب الهوام في معرفة ت باب —  ٥٣
٥٤  — I١٤٣والقرب الحية في معرفة باب

١٤٤الأرض جواهر في معرفة • باب - ٥ ٥
١٤٤والمس اللاظ فى المتقاربة الأساء أه-باب: 

١٤٦المثب الكلام من نوادر باب؛ —  ٥٧
١٤٩. .............................واحد بامم المضادين سمية ت باب . ٥٨

اليدتقويم ~كتاب ٢

١٥٣الهجاء إقامة باب: . ١
١٥٤الفالوصلفيالأساء .؛اب:٢
١٥٥للتعرف اللام *ع الألف .باب: ٣
٤ I١٥٦الوصل ألف تغير0 ما .باب
١٥٧الوصل ألف عر الاستفهام ألف دخول باب؛ - ٥
١ ٥٨. ..........للمعرفة تدخل الش واللام الألف عر الاستفهام ألف دخول باب؛ - ٦
١٥٨النمل الق عر الاستفهام ألف دخول باب: - ٧ 

١٥٩النمل ألف م_؛اب: 
١٦٠والثلاث إحداهما، عر فيقتتصر تجتمعان الألفين باب: — ٩
١٦١ؤإن.اتها الأسماء من الألف حيف باب: - ١ ٠
١ ٦٢الجمع في الأسماء من الألف حيف باب؛ — ١ ١

١٦٣اتصلت إذا )مجا( آا_؛اب: 
١٦٥اتصلت إذا )مجن( _؛اب:  ١٣

١٦٦اتصلت إذا )لا( أا.؛اب: 
١ ٦٧وغيرذس بماوبإذ، توصل حروف ت باب - ١ ٥
١ ٦٧يجتمعن والثلاث ا واحد حرف في يجتمعان الواوين ت باب — ١ ٦ 

١ ٦٨. .............الكالخة نفس مجن لأم عر يدخلان للتعريف واللام الألف باب: -  ١٧
١٦٩التأنيث هاء باب: —  ١٨

١٧٢الأمطء ُن و\و\ء بالألف يكتب U -باب: ٢٢



المرصوعاتمس  ٣٩٨

١٧٤للمعاني تأتي اش الحريف -باب• ٢٣
١٧٥لاجتماع ابء ت نقص L ؛أ_باب: 
١٧٦الأمباوعتلساص هآ-ُاب: 

١٦٦الهمز _داب; ٢٦

١٧٩الها إذاكانمباصUUJ؟-_:
١٧٩ّملآماعلْةومابلهاّام هآ-باب: 

١٨٠أوواوأ ياء واللام عينا تكون الهمزة • باب —  ٢٩
١٨٠واو أو ياء وقالها لاما فيه الهمزة كانت ما ت باب —  ١٢ ٠

١٨١اكأر؛خواس ا'ا_ُاب:
١٨٣وتأنيثه تدكيره فى العدد عاليه يجرى ما ت باب —  ١٢١٢

١٨٤التقية مم_باب: 
١٨٥وجمع4 المبهم تثنية ت —باب  ٣٤

١٨٥واللفظ الكتب فى النب كثيرأمن يستعمل ما هم_بابت 
١٨٧أم_باب:ئلأيصرف 

١٩٠. ...................... للخأنيث فيها أعلام لا الش اومونثة الأمماء -^: ٣٧
١٩٠ويؤنث يذ«كر ما ت باب —  ٣٨

١٩٠بمسكوروالإسوبَاكأبم 
١٩١والإناث للدكر يكون ما ت باب — ٤ ٠
١ ٩٢هاء بغير المؤنث أوصاف ؛ باب — ٤ ١
١٩٤..............المقصورة الحروف من والألفاظ الكتب في يستعمل ما ت باب - ٤ ٢  ٠

١٩٥معانيها وتختلف لففلها يتفق أسماء باب —  ٤٣
١ ٩٧المستعمل المد حروف باب — ٤ ٤
١٩٨ويقصر يمد ما ت باب — ٤ ٥ 

١٩٩.............................حركات بعض غير فإذا ينمر، •' باب — ٤٦

اللسانتقويم م-كت1ب 

٢٠١ويلتسان المعنى وقي اللفظ في يتقاربان الحرفين • باب —  ١
٢ r ٢٠٩معانيها وتحتالف ألفاظها تتقارب الش الحروف باب؛
٠........المعاني لاختلاف الواحد الحرف فى الأبنية اختلاف ت باب — ٣ ٢١١. ......٠
٢١٤الواجد الصدر من الختلفة المصائر —باب؛ ٤
٢٢٠الأفعال -باب: ٥
٢١٢١آخر __ مهموز وض مهموذأبمض يكون ما باب؛ - ٦



٣٩٩الموضوعات فهرس 

٢٣٣همزها تيع والعوام تهمز التي الأفعال —باب* ٧
٢٣٤. .......سقطها أو ب، الهزة ل ٨
٢٣٦لهمزْ والمرام يهمز لا •ا ت باب — ٩
٢٣٨تخففه والمرام يندد ما ت باب — ١ ٠
٢٣٩تشدده والخامة حمما جاء ما با - ١ ١

٢٤١تحرى والخامة ماكا جاء مجا -باب:  ١٢
٢٤٢تكنه والخامة محركا جاء ما -باب؛  ١٣
٢٤٣الخوام غيه تصحف ما -باب ١٤

٢٤٤بالصاد يقولونه وهم بالين جاء ما • باب — ١ ٥
٢٤٤بالين يهولونه ماجاءبالمادوهم إ باب — ١ ٦

٢٤٥تكسره والخامة مفتوحا جاء ما ت باب — ١٧
٢٤٦تفتحه مكسورأوالخامة جاء مجا باب —  ١٨
٢٤٨تضمه والخامة مفتوحا جاء ما ت باب - ١٩

٢٤٩تفتحه والخامة مجضمومأ جاء مجا ت باب س ٢ ٠
٢٤٩تكسره والخامة مجضمومأ جاء مجا ت باب — ٢ ١
٢٥٠تضمه والخامة مكسورا جاء ما ت باب — ٢ ٢

٢٥٠. .............بفتحها فعلت على تقوله والخامة الين بكسر فعلت على • باب —  ٢٣
٢٥١. .........يكسرها فعلت على تقول والخامة الين بقح فعلت على جاء ما ٠ باب — ٢ ٤
٢٥١. .........يضمها فعالت.ا على تقول والخامة الين بقح فعلت على جاء ما ٠ باب — ٢ ٥

0٢٥٢محير مما الخين بضم صل ئى 
٢٥٢يغير مما الين بكر يفعل على جاء مجا * باب —  ٢٧
٢٥٢يغير مما الخين شح يفعل ^لى ت -باب ٢٨
٢٥٣فاعله ما لفظ عر جاء ما _باب:  ٢٩

٢٥٤يغثرْ حروفه بعض ويبدل فيه ويزاد منه ينقص مجا •' باب —  ٣٠
٢٦١. ...........يعدى لا أو تعديه، لا والخامة بغيره أو صفة بحرف يعدى مجا باب — ٣ ١

٢ ٦٣مجته بالواحد تتكلم والخامجة مثنى به يتكلم مجا ■ باب —  ٣٢
٢٦٣أنعلها الاس كتاتاسحمل نه جاء مجا مم-ناب: 

٢٦٦الاس أسماء مجن يغير مجا باب! — ٣٤
٠٢٦٧ . ..٠ . ......٠ .....٠ ٠ . ٠ ............اللأي ئيغيرمنأّماء هم-باب: 

الأبنية،-كتاب 
٢٦٩..............................المعنى باتفاق وافعالت فعلت ت باب —  ١
٢٧٦اكعدى قى واحتلافهما ^عنى باب - ٢



المرصوصانيهرس ٤ ٠ •

٢٧٦ساضء>سص باب: _٣ 
٢٧٧سالنيءوسممك _باب: ٤
٢٧٨أسلالثيءحان _باب:٥
٢٧٨اسلاكيءءارىوسوسس _باب: ٦
٢٧٩ذك واحد ذك ر اكيء افعل باب! - ٧
٢٨٠ذك له جعلت الشيء أفعلت .باب؛ ٨
٢٨١عضادين وانعلت افُالت باب؛ _ ٩
٢٨١غيره الشيء وأسل ه نففي الشيء اسل ت باب - ١ ٠
٢٨١غيره الشيء وسل اكيء سل ت باب — ١ ١

٢٨٢منقادين بمعنيين وسالت سك باب؛ —  ١٢
٢٨٣أسكسل ما_؛اب:

٢٨٤واضل ظسل سك باب: - ١ ٤
٢٨٤غثرى وأسلت سلتؤ باب؛ —  ١٥

٢٨٥أنا وسك الشيء أنعل ٠ باب — ١ ٦
الأسالأبنية معاني أدلأ• 

٢٨٥ومواصعها سلت باب — ١٧
٢٨٧ومواصعها أسلت باب؛ —  ١٨

٢٨٨ومواصعها فاعلت ت باب — ١ ٩
٢٨٨ومواصعها تفاعلت ت باب — ٢ ٠
٢٨٩ومواصعها تفعلن باب؛ — ٢ ١

٢

٢

٢

٢

٢

٢

٢

٢

٢

٢

٢

٢

*امتفعلتومواصعها باب؛ —  ٢٢
١ومواصعها افتعلت —باب؛ ٢٣

١. ...........يتعدى لا وما الأفعال، من يتعدى وما وأشباهها، افعوعلت ت باب — ٢ ٤ 
٣واحد سض والياء الواو في العين بقح فعلت ■ باب - ٢ ٥ 

٤واحن. بمعنى والواو بالياء مختلفة الأفعال من أبنية ت باب - ٢٦
٤واحل. بمعنى يهمز ولا الأفعال من أوله بهمز ما • باب -  ٢٧
٥واحد بمعنى يهمز ولا الأفعال من أومعله يهمز ما ت باب -  ٢٨

٥بمعنى بالضم وفعلت باكح فعلت باب! - ٢ ٩ 
٦بمعنى بالضم وفعلت بالكسر فعلت. ن باب — ٣ ٠ 

٦بالكم ليفعل بالضم بمعل فعل ت -باب ٣١
٨بالفتح ويفعل بالفم ينعل فعل • باب -  ٣٢
٩وبالكم بالفتح ؤيفعل بفعل بالفتح فعل باب؛ -  ٣٣



الموضوعاتفهرص 

٣٠واكح ياهسر وضل ضل ت —باب ٣٤ ٠
٣٠ريالفح بالضم وضل بالكسرضل نعل ت باب -  ٣٥ ٠

٣٠باسع يفعل باكم فعل آ'آ_؛ابت  ٠
٣٠١الميل يم_؛اب; 

٣٠٢ابمع١ لخالخرضاسإذا
٣٠٣الإبداوساسد ؟آ_؛اب:

٣٠٣•؛_؛اب:ئأ؛اول.نالقرافي 
٣٠٦هلمبهادائساصمالأسمى 

٣١٢بعض على الصمات بعض يحول باب - ٤ ٢
٣١١^بعض مكان الصفات بعض يحول يابت —  ٤٣

٣٢٥الصفات زادة إ؛،باب: 
٣٢٧إدحالالصفاتوإنماجما ه؛_باب:

الأساءىتيا_أثة 
٣٢٩كان ب اكلاثة ذوات س جاء ما - ٤ ٦ 

٣٣٧_؛اب:Uجاءعرفعلأبلخان ٤٧
٣٤١لخان فيه فحال على جاء مجا •' باب - ٤ ٨

٣٤٢بالفم بالكسروفعال فعال ت باب — ٤٩
٣٤٢بالضم وفعال بالفتح فعال باب - ٥ ٠

٣٤٣باكحونمل فال -باب:  ٥١
٣٤٣وفعيل بالضم فعال باب: —  ٥٢
٣٤٤وفعرل بالفتح فعال —باب؛ ٠٣
٣٤٤وفعول بالضم فعال .باب؛ ٥٤
٣٤٥رفرل بالكسر فعال باب؛ —  ٥٥

٣٤٠بالفتح ونمال الفاء بكسر سل 
٣٤٥بالكسر ونمال نمل —باب: ٥٧
٠..بالكسر ونمالة بالفتح ضالة لغتان: فيه ضالة ماجاءعلى إ باب —  ٥٨ ٠•••.••..٠  ٠٣٤٥
٣٤٦باكحوفولأ .ضالة ٥٩

٣٤٦لخان فيه مفعل عر جاء ما باب: - ٦ ٠
٣٥٠مجاجاءءرمفعلةفيهلخان _؛اب؛٦١
٣٥٢لخان فته ضلل على جاء مجا _باب: ٦٢
٣٥٢ونملول خملأل باب: —  ٦٣

٣٥٢فكسر بقح وضل أضل باب: - ٦ ٤



المرصوعاتفهرس  ٤٠٢

٣٥٣وفاعل فعتل ت باب -  ٦٥
٣٥٣وفعيل العين بكون فعل -باب٠ ٦٦
٣٥٤ونمل العين ُكر فعل .باب:  ٦٧
٣٥٤ونمل فعول I -باب ٦٨
٣٥٤يكسرها وفاعل العين بقح فاعل -باب٠ ٦٩

٣٥٤بالضم وفعلي بالفتع فعلى • باب — ٧ ٠
٣٥٤وفاعال المن ثح فاعل ت —باب ٧١
٣٥٤الأبنية عختالفة حروف من لخان فيه جاء ما باب —  ٧٢

٣٥٧>مال؛افءوالواو م-اب: 
Ui :_. ٣٥٨والياء بالهمز >مال

٣٥٨والواو بالهمز يقال ما هي_بابت 
٣٥٩اكلاثة بات من لغات ثلاث فيه ت -باب ٧٦
٣٥٩_باب:طةبثلأثلغات ٧٧
٣٦٠لغات بثلاث فعال باب؛ —  ٧٨
٣٦٠لغات بثلاث فعالة ت —باب  ٧٩

٠٣٦ الأبنية مختلغة حروف من لغات ثلاث فيه حاء مجا ت باب — ٨ ٠
٣٦١الثلاثة بنات من لغات أرع فيه جاء  ١٠٠باب' —  ٨١
١٣٦ الأبنية مجختلفة حروف مجن لغات أرع فيه جاء  ١٠٠باب' —  ٨٢
٣٦٢. .................الأبنية مختلفة حروف من لغات حمس فيه جاء  ١٠٠ت باب -  ٨٣
٣٦٢لغات محت مجاحاءفيه _بابت ٨٤
٣٦٢الأسساء مجعاتىأسة _؛ابت ٨٥
٣٦٤بالألوان الصفأت -باب: ٨٦
٣٦٤والأدواء باليوب المفات ت باب -  ٨٧

٣٦٨مزباب:شواذالماء 
٣٧٦التصرف شواذ -باب: ٨٩

٣٨٦سواء وواحده جمعه ما ت باب - ٩ ٠

٣٨٨لواحد وصف وهو الجمع بنية على جاء  ١٠٠• باب - ٩ ١
٣٨٩المؤنث نعوت أبنية ت —باب ٩٢

٣٩٠الثلاثي مصائر الصادر: أبنية آه-؛اب: 
٣٩٠بالضم يفعل بالفتح فعل • باب - ٩٤

٣٩١ياكح يفعل بالمر فعل ه؟_باب: 
٣٩٢فوق فما الأربعة بنات مصائر باب: -  ٩٦
٣٩٤صدر غير على المصدر فيه جاء ما • باب —  ٩٧
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